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Açıldı!
Tahliye Olan

Grup Yorum Emekçileri
Bahar Kurt ve

Helin Bölek
Süresiz Açlık Grevi’ni

Armutlu’da Sürdürüyor!

“Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar
her mili bahride, her kilometrede dostum ve düşmanım var.

Dostlar ki bir kerre bile selamlaşmadık
aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz.” 

(Nazım Hikmet)

Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, Almanya,
Fransa, İngiltere, Meksika, Peru, Küba, Minsk...

Grup Yorum’un 3 Kıtada
Halkın Sanatını Yapmasını

Engelleyemediniz, Engelleyemeyeceksiniz!

GRUP YORUM’U KUŞATAMAYACAKSINIZ,
BİTİREMEYECEKSİNİZ!

AKP’nin Korumasındaki 
Tasfiyeci KESK Yönetimi

Hatay Eğitim-Sen’e Kayyum Atadı!

Tıpkı AKP Gibi, Kayyum Atayarak
Devrimcileri Sendikalardan Tasfiye Ediyor!

Hatay Eğitim-Sen, KESK’e de Direniyor!

AKP Faşizminin OHAL’i ile 
Anadolu Halkları Arasına Barikat Olan 

Yüksel Direnişi’ne ve Direnişçilere
Düşman Olan KESK Yönetimi Hesap

Verecek!

DEVRİMCİ KAMU EMEKÇİLERİ,
EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE

KAYYUMUN HESABINI SORDU!

halkokulu@
yandex.com
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2019 yılının son saatleri. Yer İdil Kültür
Merkezi. Grup Yorum’un iki genç emekçisi,
halklarımızın yeni yılını kutluyor ve en yalın

haliyle anlatıyorlar gerçeği. 2019 yılında direndi Grup
Yorum, 2020’ye de direnişle girdi.

Haklarında polis yönlendirmesiyle alınan iftiracı iti-
rafçıların söyledikleri dışında hiçbir suçlama ve kanıt
bulunmayan halkın sanatçıları tutsak edildi, onlarca yıl
hapis cezalarına çarptırıldı. Adları “aranan teröristler”
listesine konuldu. Yapmak istedikleri bütün konserler,
faşizm tarafından engellendi, albümün imza gününe sal-
dırdı polis. 2.5 yılda 10 kez yapılan polis baskınların-
da, sadece o anda İdil Kültür Merkezi’nde bulundukları
için onlarca kişi tutuklandı. O anda orada bulunmayan
Grup Yorum emekçileri hakkında ise “yakalama” karar-
ları çıkarılarak aranır duruma düşürüldü.

Grup Yorum üyesi olmak, sahnede şarkı söylemek,
enstrüman çalmak yasakmış gibi gösterildi. Yalnızca
Grup Yorum’un emekçileri değil, dinleyicilerine de
bedel ödetilmek istendi, konser bileti satanlara, afişleri-
ni asanlara bile hapis cezaları verildi.

Bunlar, 35 yıllık Grup Yorum’un sadece 3 yılda
yaşadıklarından kısa bir özettir. Peki nasıl oluyor da
sanatçılık “suç” sayılabiliyor?

İdil Kültür Merkezi nasıl bir yerdir ki; orada
bulunmak da bulunmamak da “suç”tur?

Neden başka bir müzik grubu değil de, Grup
Yorum’dur bütün üyeleri birden tutuklanan?

Bu soruların cevabı; Grup Yorum’un 35 yıllık sanat
hayatında, onların kendilerini tanımlamalarında ve
yaşam tarzlarındadır.

35 yıldır dünya ve ülkemiz tarihinde hiçbir katli-
am, hiçbir saldırı, hiçbir önemli gelişme yoktur ki
Grup Yorum ona ilişkin bir politika ortaya koymasın!

Grup Yorum; dünyada ve ülkemizde nasıl bir düzen
hüküm sürdüğünü, dünya halklarına nasıl bir sömürü ve
baskının reva görüldüğünü çok iyi bilir. Emperyalizm
ve faşizm gerçeğini bilmekle kalmaz; onunla nasıl
mücadele edileceğini pratikte gösterir.

Onların şarkı sözleri, albümleri, konserleri, Tavır der-
gisi, halk koroları, Umudun Çocukları Orkestrası,
FOSEM ve bir bütün olarak İdil Kültür Merkezi’nin üre-
timleri HALK İÇİNDİR. Yani halkın yararına olanı savu-
nur, olmayanın nedenlerini ve sorumlularını gösterir.

’80 cuntasının karşısında, özgür tutsakların Tek Tip
Elbise’ye karşı ölüm orucu direnişçilerinin “Direniş
Ölüm Yaşam”ını destanlaştırır.

‘90’lı yıllar boyunca oligarşinin Kürt halkını ilhak,
inkar, imha, asimilasyon saldırısı karşısında, “Kuş

konacak dam yok Lice’de”ki hali anlatır. Türkiye’de
albümüne ilk Kürtçe şarkıyı onlar koyar ve bedelini tut-
saklıklarla öder.

‘96 yılında devrimci tutsaklar, Eskişehir tabutluğuna
karşı yine ölüm orucundadır. Grup Yorum ise yalnız
direnişin destanını yapmakla kalmaz, o destanı yaratan-
lardan olur. Yorum emekçilerinden Ayçe İdil Erkmen de
ölüm orucu direnişçisidir ve dünyanın ilk kadın ölüm
orucu şehidi olarak adını tarihe yazdırır.

Emperyalizmin beyinleri teslim almak ve devrimleri
umut olmaktan çıkarmak için başlattığı “Ya düşünce
değişikliği ya ölüm” saldırısı karşısında özgür tutsaklar
Büyük Ölüm Orucu Direnişi’ni başlatırlar. 7 yıllık des-
tan süresince Grup Yorum tecrite karşı yüzlerce eyleme-
mitinge katılır, yüzlerce konser verir, konserlerinde yüz-
binlerce kişiye direnişi anlatır. Bu süreçte çıkardıkları
“Feda, Yürüyüş, Yıldızlar Kuşandık” albümlerinde
direnişten öğrendikleriyle üretir, “Kahraman 122
Can”ı anlatırlar.

Emperyalizmin Irak ve Filistin’e saldırıları karşısın-
da “Abir”dir, “Kalbu Falastini”dir. Irak’ta canlı kal-
kan, Suriye’de meşru iktidarın yanında, Suriye halkla-
rıyla omuz omuza halaydadır.

Tarih bilincine sahiptir Grup Yorum. Burjuvazinin
idealizminin karşısına, diyalektik materyalizmin “4+3”

ü ile çıkar. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca
dinleyiciye doğru düşünmeyi ve burjuvazi karşısında
güç olmanın yolunu gösterir. Emperyalizmin çürüdüğü-
nü, can çekiştiğini ve yıkılmaya mahkum olduğunu
anlatır.

“Kimdir bizi bu hayata ‘mecbur’ eden?” diye sorar
ve verir cevabını. Sur’da, Cizre’de, Roboski’de katle-
denleri gösterir ve onlarla uzlaşanların gerçek yüzlerini
çıkarır açığa. 

Örgütlüdür Grup Yorum ve örgütlü olmanın propa-
gandasını yapar. Çünkü kapitalizmin bireyinin nasıl yal-
nız, çaresiz ve güçsüz olduğunu bilir. Halkların tek
gücünün ise birleşmek ve örgütlü hareket etmek olduğu-
nu söyler. Bireyciliğin karşısına kolektivizmi çıkarır,
milyonlara “Halk Yemini”ni içtirir.

Grup Yorum’un Beyni Sınıf Bilinci,
Yüreği Halk ve Vatan SevgisiyleDoludur.
Bu Yüzden Grup Yorum İçin

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere,
Meksika, Peru, Küba, Minsk... Grup Yorum Her Yerde!

Grup Yorum, Faşizm Koşullarında Doğmuştur!
Baskı, Tutsaklık, Yasaklar; 

Grup Yorum’u Ancak Daha Direngen, Daha Üretken ve
Yenilmez Yapar!

3 Kıtada 40 Konser, 47 Beste, Yenilmezliğin İlanıdır!
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Bağımsızlık Bir Düş Olmaktan Çıkıp
Milyonlara Ulaşmıştır.
Grup Yorum Halklaşmıştır ve 
Bitirilememesinin Nedeni Budur! 
Emperyalizmin ve Faşizmin 
Hazmedemediği de Budur!

Grup Yorum yüreği ve beyni sınıf bilinci ve sınıf
kiniyle dolu olan halk çocuklarından oluşur. Halkın
içinde yaşar, halkın yaşadıklarından beslenir, acısıyla
kinlenir, halk için üretirler. Yani kimin safında ve kime
karşı olduğu son derece nettir.

Bunu tüm açıklığıyla oligarşinin mahkemelerinde de
savunurlar. Çünkü devrimciler, düşüncelerini gizlemeye
tenezzül etmezler. Aksine yaptıklarını büyük bir gururla
anlatır Grup Yorum. Açıklık en güçlü politikadır. Halka,
halkın dilinden halkın yaşadıklarını ve kurtuluşunu gös-
terdiği için halklaşmıştır Grup Yorum. Sanatı bir avuç
“elit”in, halktan izole şişirilmiş “sanatçı”ların elinden
alıp, her şeyin en güzelini ve en başarılısını halk çocuk-
larının yapacağını ispatlamıştır.

Grup Yorum vatanseverdir ve “Bağımsız Türkiye”
sloganıyla onlarca sanatçıya “Defol Amerika” dedirt-
miş, yumruk yumruğa emperyalizme ve faşizme
“Kahrolsun” denilmiş, mücadele sözleri verilmiştir.

Yeni sömürge bir ülkede, bütün sorunların kaynağı
emperyalizmdir. Bu nedenle halklarımızın en temel
talebi emperyalizmden bağımsızlıktır. Çünkü bağımsız
olmayan bir ülkede demokrasi tesis edilemez, adil bir
üretim ve paylaşım sistemi gerçekleşemez. Bizim gibi
ülkelerde emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme
karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizm müca-
delesi vermek zorunluluktur.

Sürekli milli krizin olduğu bir ülkede, faşizm de
süreklidir. Sürekli faşizme karşı, Grup Yorum da sürekli
direniştedir. Kuruluşundan bu yana öğrenci boykotların-
da, işçi direnişlerinde, hapishanelerde özgür tutsakların
direnişlerinde, SEKA’da, Türkan Albayrak’ın,
Düzce’de-Van’da depremzedelerin, Soma ve Çorlu’da
katledilenlerin ailelerinin yanındadırlar. Tüm üyeleri
tutsakken bile Yüksel Direnişçilerinin, Mahir Kılıç’ın,
Bakırköy Direnişçilerinin taleplerini sahiplenirler.
Haziran Ayaklanması’nda, Berkin’in cenazesinde yine
milyonlarla birliktedir.

AKP’nin OHAL’i ile birlikte, halka uygulanan terör-

den Grup Yorum da payına düşeni alır. Sürekli
basılan kültür merkezi burjuva basında “terör

yuvası”, halkın sanatçıları ise “terörist” diye
verilir. Haklarında yapılan haberler iddianame-
lere girer.

Bununla da yetinmeyen faşizm, milyonları
“Bağımsız Türkiye” şiarıyla bir araya getiren
Grup Yorum’dan intikam almaya soyunur.
Halk Cepheliler’e kurduğu komplo ve “itirafçı-
laştırma” politikası Grup Yorum için de devre-
dedir.

344 kişi hakkında ifade veren hain-
yalancı-iftiracı Berk Ercan, Grup Yorum emekçileri
için de türlü yalanlar sıralar. Sonuç olarak Grup
Yorum’un 5 emekçisinin başına para ödülü konula-
rak “terör listesi”ne alınır.

Bunca Baskı, Tutsaklık, Direniş 
Grup Yorum’u Daha Üretken ve
Yenilmez Yapar!
Çünkü Grup Yorum, 
Faşizm Gerçeğinden Doğmuştur!
Yeni Bir Direniş Biçimi: 
“Listelerinize Bestelerimizle Karşılık
Veriyoruz!”
3 Kıtada 40 Konser, 47 Beste, 
Bu Direnişinin Zaferidir!

Grup Yorum’un film seti basılır, konserleri yasakla-
nır, baskınlarda gözaltına alınan üyeler tutuklanır.

‘Artık tek bir konser veremez, tek bir beste yapamaz’
hesabı yapmaktadır faşizm. Nasılsa bütün üyeleri tut-
sak, bütün enstrümanları kırıktır. Bir de “terör” dema-
gojisi yaymıştır ki; “artık halk korkup İdil Kültür
Merkezi’ne gelmeyecek, Yorum’u sahiplenmeyecek,
kimse Grup Yorum emekçisi olmak istemeyecektir.”

Ancak bir kez daha yenilgiye uğrar faşizm. Yeni
Grup Yorum emekçileri yerini alır, her baskının ardın-
dan daha da hızla, daha güzeli yapılır. Kırılanların yerini
yenileri alır. Dışarıdaki emekçiler, tutsakları için “Diren

Yoldaş” diyerek güç olur.

Terör demagojisi derhal tersine çevrilir. On yıl-
lardır, Grup Yorum logosu olan silüet kullanılmaz
artık. Ad ve soyadlarıyla Yorum emekçileri vardır
dinleyenlerinin karşısında. İçerisi-dışarısı bir oldu
ve “Listelerinize Bestelerimizle Karşılık Veriyoruz”
diyerek onlarca yeni beste yaptı. Bunların 47’sini
yayınladı ve milyonlarca insan tarafından sahiplenil-
di.

Yasaklar bir bir aşılmaya başlandı, mahalle kon-
serlerinde “Bu Mahalle Bizim” diye hep bir ağızdan
haykırdı. Türkiye’de veremediği konserleri internet
üzerinden milyonlara ulaştı. Ve aynı ciddiyet ve coş-
kuyla sahiplendi halkımız sanatçılarını.

Grup Yorum, Halkımızın En Onurlu,
En Ahlaklı, En Direngen, En Cüretli ve 1
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En Üretken Yanını Temsil Eder!
Grup Yorum; Emperyalizmin Sömürüsü,
İşgalleri, Katliamları, Tecavüzleri Karşısında
Adil Bir Düzenin, 
Halkların Kurtuluş Umudunun Temsilcisidir!

Grup Yorum enternasyonalisttir. Emperyalist
kuşatma altında ezilen dünya halklarını birleştirerek
bağımsızlık şarkıları söyletir. Bu nedenle yalnızca işbir-
likçi oligarşinin değil emperyalizmin de hedefindedir.

Köln şehrinde düzenlenecek “Grup Yorum ile
Dayanışma Konseri” başlamadan Alman polisi tarafın-
dan salon basıldı. Grup Yorum’un kendisine konser ver-
meyi yasaklamaya çalışırken nasıl olur da bir de onlarla
dayanışma etkinliği düzenlenebilirdi? Çünkü Grup
Yorum “terörist”ti!

Aynı nedenle Küba’da, anti-emperyalist toplantıya
alınmadılar. Gerekçe, emperyalizm karşısındaki değiş-
meyen tavrıydı Yorum’un.

Peru’da devrimci tutsaklar için yapılan etkinliklere,
Meksika’da Komünist Partisi’nin etkinliklerinde dünya
halklarına duyurdular direnişlerinin haklılığı ve meşru-
luğunu.

14 Aralık günü, Belarus’un başkenti Minsk’te
düzenlenen bir konferansta yer aldı Grup Yorum. Bu
konferansın tarihsel anlamı çok büyüktü. Halk Cephesi
ve Anti-Emperyalist Cephe ile birlikte Stalin’in 140.
doğum günü dolayısıyla, Anti-Stalinizm ile mücadele
konulu bir konferanstı bu.

Stalin sosyalizmdir, devrimdir. Devrime adanmış
Çelik İrade’dir. Bu nedenle saldırırlar Stalin’e. Ve
Grup Yorum’un genç emekçilerinden biri bu konfe-
ransta Stalin’e saldırıların yoğunlaştığı Katyn
Katliamı, Moskova Yargılamaları ve 1939’da
Sovyetler ile Almanya adına Ribbentrop ile
Molotov’un imzaladığı anlaşma konusundaki ger-
çekleri tüm meşruluğuyla savundu.

Tüm dinleyenlerin etkilendiği anlatımda, katılım-
cılar tarafından konferansın en iyi konuşmacısı,
Grup Yorum emekçisi Sena Erkoç seçildi.

Hiçbir anti-propaganda, sosyalizmin kapitalizm
karşısındaki üstünlüğünü örtemez! En büyük terö-
rist emperyalistlerdir! En büyük şiddet, faşizmin
şiddetidir ve bu faşizme son verecek tek güç devrim-
ci şiddettir.

Bu nedenle faşizme karşı mücadele etmek yalnızca bir
zorunluluk değil, bir görevdir. Her ahlaklı insanın görevi,
emperyalizme ve faşizme karşı mücadeledir. Marksist

ahlak, kapitalist düzeni her şeyiyle reddetmektir.

Grup Yorum; halkın vicdanı, ahlakıdır.
Halklarımızın hafızasıdır Grup Yorum. “Çırpı

Deresi’ne uçan Fidan”ı, Soma Katliamı’ndan sağ kur-
tulan madencilerin tekmelenişini, AKP’li bürokratların
dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası Dilek’i,
Roboski’yi, meydanların Elif kokusunu, Şafak gülüşü-
nü, Bahtiyar yarınlarını unutmamızı engeller.

İftiracı itirafçılar nedeniyle 159 yıl hapis cezası verilen
“Halkın Avukatları”nın şarkısını yaparak, adalet mücade-
lesinin bir parçası olur. Bununla da kalmaz ve yine ADA-
LET için bedenleri açlığa yatırma sırası gelmiştir.

17 Mayıs 2019’da İdil Kültür Merkezi’nde Süresiz
Dönüşümlü Açlık Grevi başladı.

Hapishanelerde ise; 12 Haziran 2019’da Bahar Kurt,
18 Haziran’da Barış Yüksel, 19 Haziran’da İbrahim
Gökçek, 21 Haziran’da Helin Bölek, 25 Ağustos’ta Ali
Aracı Süresiz Açlık Grevi’ne başladı.

Armutlu, Yeni Bir Direnişe Ev Sahipliği Yapıyor!
Grup Yorum Direnişiyle Öğretiyor, Örgütlüyor,

Birleştiriyor!
Direnme Hakkına Sahip Çıkan Grup Yorum

Kazanacak!
Direnişin ilk kazanımı, 20 Kasım’da görülen 7.

duruşmalarında Bahar ve Helin’in tahliyesi oldu. Açlık
grevini dışarıda da sürdüren Bahar Kurt ve Helin Bölek,
28 Aralık’ta Armutlu’da bir basın açıklaması yaparak
hem süreçle ilgili bilgilendirme yaptılar hem de halkı-
mızı direniş evine çağırdılar.

İlk günden itibaren, halkımızın buluşma noktası
oldu direniş evi. Çünkü direniş, halkın evidir.
Direniş çelikleştirir, ayrıştırır, örgütler, birleştirir,
güç verir, yenilmez bir güç olur.

Direniş saflaştırır. Saflaşma, çelişkileri yumuşatma-
mak, derinleştirmektir. Saflaştırma, halkların güvenini
arttırır, meşruluk bilincini arttırır. Halkın saflaşmasıyla
geri adım atar düşman. Saflaşan savaşır, savaşan kazanır.

Grup Yorum, 228 günlük açlığıyla, tüm dünya halkla-
rına bir kez daha, direnme hakkından daha güçlü bir yasa-
kural olmadığını ilan ediyor. Direnme hakkı; onurumuz,
ekmeğimiz, geleceğimizdir. Zorla müdahale tehditleri
altında dahi süren direnişler, halkımızın umududur.

Bu nedenle 35 yıldır bitirilemeyen, aksine Anadolu
topraklarına güçlü kökler salan Grup Yorum daha da
kökleşmiştir. Grup Yorum’un talepleriyle, halklarımızın
adalet talebi birleşmiştir. Bu nedenle;

- Konser Yasakları Kaldırılsın!
- İdil Kültür Merkezi Basılmasın!
- Terör Listeleri Kaldırılsın!
- Tutsak Grup Yorum Üyeleri Serbest Bırakılsın!
- Haklarında Açılan Davalar Düşürülsün!
talepleri, tüm halkımızın da talepleridir. Halkın

talepleriyle bütünleşmiş bir direniş kazanacak!
Grup Yorum  Kazanacak!
Halkın Örgütlü Mücadelesi Kazanacak!

Aralık 2019 - Minsk
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Halk Okulu: Küba’da
İCAP’ın düzenlediği uluslar-
arası bir toplantıya katılmak
için gittiniz. Ancak toplantı lis-
tesinden çıkarıldığınızı öğren-
diniz. Toplantının içeriğini,
önemini ve toplantıyı düzenle-
yen Küba Dünya Halklarıyla
Dostluk Enstitüsü (İCAP)’nü
anlatabilir misiniz?

Sena Erkoç: Küba’ya Grup
Yorum, Avrupa Dev-Genç ve
Halk Cephesi olarak İCAP’ın
düzenlediği uluslarası bir toplan-
tıya katılmak üzere gittik. İCAP
tarafından anti-emperyalizm içe-
rikli üç günlük bir toplantıydı
katılmak için gittiğimiz etkinlik. 

Biz bu etkinliğe aylar öncesin-
den başvurduk. Toplantıya yak-
laşık 2 gün kala bize mail olarak
katılımcı listesinden çıkarıldığı-
mız bildirildi. Mail listeden çıka-

rılmamızla ilgili somut bir neden
içermiyordu. Bize haber geldi-
ğinde biz 4 kişi olarak biletlerimi-
zi almıştık ve İCAP’a Küba’daki
programımızın tamamını da
göndermiştik. Toplantı başvuru-
muz kabul edilmişti. Sonrasında
ise listeden çıkarıldığımızı
öğrenmiş olduk. 

Özellikle anti-emperyalist içe-
rikli bir toplantı olduğu için biz bu
kararı kabul etmeyeceğimizi
söyleyerek Küba’ya gittik ve
doğruca İCAP’ın merkezine
giderek oradaki yetkililerle bir
görüşme istedik. 

Küba’nın bize böyle bir tavır
sergilemesi bizim için kabul edi-
lemezdi. Bu temelde yetkili kişi-
lerle görüşmemizi de yürüttük.
Toplantıya biz de anti-emper-
yalist mücadelemizi ve kendi-
mizi anlatmak için gelmiştik.
Emperyalizme karşı enternas-

yonel dayanışmayı
büyütmek bizim için
çok önemli.
Dolayısıyla bu top-
lantı da bunun bir
parçası olarak önem-
liydi.

Halk Okulu:
Toplantıya ne
zaman, hangi kurum-
lar adına nasıl baş-
v u r d u n u z ?
Başvurunuza nasıl
bir cevap verildi?

Sena E.: Biz Grup
Yorum, Avrupa Dev-
Genç ve Halk Cephesi
olarak toplantıya baş-
vurmuştuk. 

Başvurumuz kabul

edilmişti ve böylelikle biz de 3
günlük toplantıya katılmak üzere
Küba’ya gittik. Ayrıca başvuru-
muzda kendimizle ilgili bir çok
materyal de göndermiştik. Yani
kim olduğumuzu anlatan, çalış-
malarımızı anlatan bilgileri de
organizasyona yollamıştık.

Bu anlamıyla bu konu hakkın-
da İCAP’a görüşmeye gittiğimiz-
de bizi zaten tanıdıklarını söyle-
yen yetkililer bizim tartışmamız
sonunda “tamam seneye için
bize bilgilerinizi materyalleri-
nizi gönderin, tekrar değerlen-
direlim” diyen yetkililerin sami-
miyetsizlikleri de açıktı. 

Bizimle ilgili verilen karar
tamamen siyasi ve Küba’nın
son süreciyle, Emperyalizm
ile işbirliği sonucu verilen bir
karar olduğu açıktı. Bizi tıpkı
AKP faşizminin ve emperyaliz-
min uygulamaya çalıştığı tec-
rit politikasını uygulamaya
çalıştılar. 

“Grup Yorum illegal bir örgü-
tün maskesidir” diyerek bizi kri-
minalize etmeye çalıştılar. Bu
anlamıyla biz de bu politikayı kır-
mak için ve Küba Devletinin geri
tavrını teşhir etmek için orada
bulunduğumuz sürece kendimizi
Küba halkına anlatmaya çalıştık
ve İCAP’ın bu tavrını eleştirdik. 

Halk Okulu: Toplantı liste-
sinden çıkarıldığınızı ne
zaman öğrendiniz? Toplantı
listesinden çıkarılmanız karşı-
sında Küba’ya gidiş öncesi ve
Küba’da neler yaptınız?

Muzaffer Demir: Onlar bizi
kabul etmediklerini programdan
2 gün önce maille bildirmişler.

GRUP YORUM KÜBA ve MEKSİKA’DA

KATILDIKLARI ETKİNLİKLERİ ANLATTI:

“Direnişimizi, Gittiğimiz Kıtalarda da Anlattık. 
Dünya Halklarının Sorunlarının Çözümü Ancak Halkların

Ortak Devrimci Mücadelesiyle Gerçekleşir Dedik. 
Anti-Emperyalist Dayanışmanın Önemini Gördük”
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Bizimkiler biz zaten herşeyi
ayarlamışız,uçak biletleri ve
konaklama yerleri ayarlanmış.
Biz oraya gidip onlarla konuşu-
ruz ve zaten başka ülkenin
örgütleriyle ve gruplarla da
konuşacağız. 

Küba öncesi bir şey yapılma-
dı ama orada biz hemen İCAP’ın
kurumuna gittik ve onlarla
konuştuk. Ve belki bir faydası
olur diye başka ülkelerin insanla-
rıyla konuştuk ve beraber bir şey
yapabilir miyiz diye konuşmaları-
mız oldu. İspanya ve Peru ile bir-
kaç kez randevu aldık ve konuş-
tuk. Video çekimleri yaptık ve
yayınladık, toplantı günü de
oraya gittik ve canlı yayın yaptık
facebook sayfamızda. 

Halk Okulu: Küba’da, top-
lantıya alınmamanız konusun-
da kimlerle görüştünüz? Size
toplantıya neden alınmadığı-
nız konusunda neler söylen-
di?

Umut Gültekin: Toplantıdan
çıkarıldığımızı Küba yolculuğu-
muzdan iki gün önce öğrendik.
İki ay süren bir mail trafiğinden
sonra isimlerimizin yazdığı bir
maille, toplantıya katılamayaca-
ğımız bilgisini aldık.

Bu iki aylık mail trafiği süresi
içinde, biz Grup Yorum’la ilgili
bütün bilgileri göndermiştik. Her
şey tamamdı aslında. Otelde kal-
mamız gerektiği bilgisi üzerine
hatta biz kendi aramızda otelde
kalmak istemediğimiz üzerine
konuşmuştuk.

Otel zorunluydu toplantıya
katılabilmek için ve bu yüzden
biz de en ucuzundan kişi başı
300 euroluk olan otelde yer
ayırtmıştık. “Biz yine halk iliş-
kileri bulup, halkta kalırız” diye
düşünüyorduk. Bu kadar iyi
hatırlıyorum bu süreci.
Sonrasında ise, uçak biletleri,
otel vs. her şey ayarlanmışken,
birden, o anlam veremediğimiz
mail geldi. Ama bizim için gitme-
mek artık bir seçenek değildi.

Nereden çıktı bu dedik ve

devrimci saflığımızla “biz kendi-
mizi anlatırız ve alınırız toplan-
tıya” diye Küba’ya uçtuk. 

Sonuçta biz bütün dünyada
tanınan, bilinen bir anti-emperya-
list müzik grubuyuz. Fidel ve Che
ile aynı değerlere sahibiz.
Yoldaşlarımızın ülkesine gidiyo-
ruz düşüncesindeydik. Nereden
bilebilirdik ki Küba Devleti’nin sos-
yalist değerlerin ve kanla yazdık-
ları o onurlu tarihin üzerinde tepin-
diklerini.

90’lardan sonraki tavırları-
nı, Obama ile birlikte bütün
umutlarını, başta ABD emper-
yalizmi olmak üzere dış güçle-
re bağlamış olduklarını,
FARC’ın silah bırakma kararını
ve barış anlaşmalarına öncü-
lük ettiklerini elbette biliyor-
duk. Ama tüm bunlara rağmen
hala Che’nin BM konseyindeki
askeri üniformalı konuşmasın-
daki kararlılığı vardı hayalleri-
mizdeki Küba’da.
“Emperyalizm yok olmadığı
sürece ben bu uniformayı
çıkarmam” deyişi.
Enternasyonalist olmanın ne
demek olduğunun
Bolivya’daki ete kemiğe
bürünmüş hali. İşte bu yüzden
Fidel’in ve Che’nin kemikleri sız-
lıyor bugün. 

Çünkü devrimci
ve sosyalist
düşünceleri uğru-
na ölümüne dire-
nen Grup Yorum
gibi bir müzik gru-
bunu “anti emper-
yalist” adı altında
yaptıkları toplantı-
ya kabul etmediler. 

BUGÜN 
FAŞİZME 
VE 
EMPERYALİZ-
ME KARŞI
MÜCADELE-
DE YENİ BİR
TARİHİ 

DESTAN

YAZILIYOR! 
Destanın yazarı: Grup Yorum
Destanın yönetmeni: Grup
Yorum Destanın oyuncuları:
Grup Yorum Destanın yapımcısı:
Grup Yorum 

Bu destanda Küba’da göster-
diği tavır gereği safını belirlemiş-
tir. 

Biz Küba’da hemen toplantıyı
düzenleyen kuruma gittik.
Kurumun kapısını çaldık ve
İCAP’ın başkanı ile görüşmek
istediğimizi söyledik.
Tanıdığımız bir arkadaşımız
başkanı kişisel tanıdığı için,
benim selamlarımı söyleyin, o
zaman sizinle görüşecektir dedi.
Biz de öyle yaptık ama görüşe-
medik. Bize başkanı öneren
arkadaşımız, bu kişinin mektup
arkadaşıymış. 

Amerika’da uzun yıllar tutsak
edilmiş 5 Küba’lı vardı. Bu baş-
kan da Kübalı 5’lerden bir tanesi.
Bu süreçte TAYAD, AEC, Halk
Cephesi dahil olmak üzere bir-
çok kurum enternasyonalizm
adına, onların özgürlüğü için yıl-
larca eylemler yapmıştır. Yani
bizi çok iyi tanıyorlardı aslında.

Bunları anlatmamıza rağmen
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başkanla görüşemedik. İki tane
sekreter geldi. Bunlardan bir
tanesi Almanca da biliyordu. Biz
bu kişilerle neden bizi toplantıya
almadıkları üzerine konuşmaya
başladık. Bize, “siz yasal bir
kurum değilsiniz, biz sizin kim
olduğunuzu biliyoruz. Siz Halk
Cephesi’nin maskesisiniz”
dediler. Bizimle düşmanca
konuşmaya başlayınca bu kişi-
ler, biz de bunu onlara söyledik.

Onlara biz yasal değilsek
yasa dışıyız. Bunu mu söyleme-
ye çalışıyorsunuz diye sorduk.
Net bir cevap vermediler.
Oportünistçe sadece yasal
olmadığımızı söylediler. Biz de
kendilerine “Sizin yaptığınızı
Türkiye dahi yapamadı. Halk
Cephesi bırakın Avrupa’yı,
Türkiye’de bile yasal dedik.
Her yerde bu isimle eylemler
yapılıyor, ırkçılığa karşı etkin-
likler düzenleniyor. Siz bize
nasıl yasadışı dersiniz?”
dedik. 

Kaldı ki biz kimsenin maskesi
falan değiliz. Biz Grup
Yorum’uz ve düşündüğümüz
her şeyi pratikte yapıyor, açık-
tan şarkılarımızda söylüyoruz.
Yasal değilsiniz ne demek diye
sorduk. Biz böyle deyince geri
adım attılar ve bizimle ilgili bilgi-
leri yeniden göndermemizi iste-
diler. Bunun üzerine yeniden
değerlendireceklerini söylediler.
Biz de kendilerine “göndeririz
ama zaten bütün bilgiler sizde
mevcut. İki aydır sizinle bir mail
trafiğimiz var ve bizimle ilgili
bütün bilgileri size gönderdik”
dedik. 

Böylece oradan ayrıldık.
Ertesi gün ve ondan sonraki
günler de hem toplantı’nın yapıl-
dığı yere hem de İCAP’ın binası-
na tekrardan gittik. Anayasa
koruma örgütü ile bizim kaldığı-
mız evleri aradılar ve tehditlerde
bulundular. Misafir edildiğimiz
evdeki aile korkup bizi evden
çıkardı. Böyle bir muamele gör-
dük Küba’da. 

Emperyalizm bizi, bütün
dünyada tecrit ederken, Küba

da bu tavrı ile bu
politikanın bir par-
çası oldu. Bunu
bilerek yaptıklarını
biliyoruz. Bize
karşı tavırlarından
ve düşmanca yak-
laşımlarından belli
idi. Ne bizim ülke-
mizdeki direnişler
ne de ülkemizdeki
faşizm umurların-
da değildi. 

Bugünkü düşünceleri ve poli-
tikalarıyla, 1959’da devrimle yık-
tıkları Batista’nın faşist iktidarını,
yasal yollarla “herkes sandığa”
çağrıları ile mücadele ederlerdi.
Bugünkü Küba’yı özetlersek,
kabaca budur..... 

Halk Okulu: Castro ve
Che’nin önderliğinde illegal
yürütülen gerilla mücadelesiy-
le gerçekleştirilen devrimle
hayat bulan Küba Devleti’nin
ve İCAP’ın; Halk Cephesi,
Grup Yorum ve Dev-Genç’i
“illegal yapılanmalar” gerek-
çesiyle toplantıya almamaları-
nı nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Muzaffer D: Bunun kesinlik-
le bir tek açıklaması var;
Amerika’ya kapılarını açmışlar
ve bu konuda kesinlikle ilişkileri-
ni tehlikeye atmak istemiyorlar.

Ve bizi araştırmışlar aslında
ve bizim onlara (ABD) karşı
eylemler yaptığımızı ve onların
terör listelerinde olduğumuzu.
Bundan dolayı ilişkilerini tehlike-
ye atmak istemiyorlar. Bizi onla-
rın politikaları için tehlike olarak
görüyorlar, gerçekleri anlattığı-
mız ve aslında anti-emperyalist
olduğumuz için birarada bulun-
mak istemiyorlar . 

Halk Okulu: Bundan son-
raki süreçte; Halk Cephesi,
Grup Yorum ve Dev-Genç’in
bu toplantıya alınmamasına
karşı neler yapmayı düşünü-
yorsunuz?

Umut G: Bundan sonrası
için biz kendi gücümüzle kendi
enternasyonal örgütlülüğümüzü
kuracağız. Pratikte mücadele
etmek isteyen ve mücadele
veren herkesi bir çatı altında
emperyalizme karşı birleştirece-
ğiz. Bunu ANTİ-EMPERYALİST
CEPHE yapıyor ve yapmaya
devam edecek. Bu bir ihtiyaç, bir
zorunluluk!

Küba’da yapılan bu toplantı-
da örneğin büyük oranda
Küba’ya yönelik ambargolar
konuşulmuş ve dünyada yaşa-
nan diğer sorunlarla ilgili sadece
birkaç konu işlenmiş. 

Bunlar da yine parlamenter
ve reformist çözümler temelinde.
Bu bilgileri bize aktaran, toplantı-
ya katılan bir dostumuz oldu. 

Memnuniyetsizliğini dile geti-
ren dostumuz, düşüncelerini bile
belirtemediklerini, sadece ders
dinlediklerini söyledi. Biz daha
yeni Minsk’te, Meksika’da ondan
önce de Peru’da böyle bir örgüt-
lülüğün gerekliliğine tanık olduk.
Sorunlarımız her yerde aynı.

Baş çelişki emperyalizm ile
dünya halkları arasındadır. Bu
sorun kökten, ancak bütün
dünya halklarının ortak dev-
rimci mücadelesiyle çözülür.
Bu anlamda bütün umutlarını
emperyalizme bağlamış ve
çürümeye giden Küba, dünya
halkarına öncülük edemez.

Küba’nın bugün kendine
hayrı yoktur. Halkını büyük bir
umutsuzluğa ve yeniden,
Fidel’in önderliği ile yıktıkları
Batista dönemindeki Küba’ya
götürüyorlar. BİZ İSE ANTİ
EMPERYALİST CEPHE’DE 1
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BİRLEŞELİM DİYORUZ.

En önemlisi de, bunu, kendi
gücümüzle dünya ölçeğinde
yapıyoruz. Biz kendimize güve-
niyoruz, politikalarımıza güveni-
yoruz ve dünyadaki bütün
kurumları bizimle aynı çatı altın-
da emperyalizme karşı birleştir-
mekte kararlıyız. 

Önümüzdeki süreçte enter-
nasyonalizmi büyütmek ve güç-
lendirmek için çalışacağız.
Küba’gibi örnekleri de böylelikle
teşhir etmiş olacağız. Küba
bugünkü siyasi durumu nede-
niyle “anti-emperyalist” bir
toplantı örgütleyemez; çünkü
böyle bir değeri kalmamıştır.
Oysa sosyalist olabilmenin en
temel kriteridir bu. 

Küba’nın bize karşı sergile-
miş olduğu tavır, büyük bir
öfkeyle karşılandı dinleyicileri-
miz tarafından. Bu anlamıyla

teşhir de oldular ve biz Küba’yı
anlatmaya devam edeceğiz.
Meksika’da ve Avrupa’daki son
konserlerimizde de bunları
anlattık. Herkes merakla dinliyor
ve Küba ile ilgili somut bilgiye
sahip oluyorlar.

Halk Okulu: Biraz da
Meksika’yı konuşalım.
Meksika’ya neden gittiniz,
kimin davetlisiydiniz?

Umut G.: Meksika’ya gidişi-
miz bir davet üzerine gelişti. Biz
Peru’da iken bizi MOVADEF
(Siyasi Tutsakların
Koordinasyon Plattformu) davet
ettiler. Bizim oradaki anlatımları-
mızdan etkilenerek, bizi
Meksika’da da görmek istedikle-
rini dile getirdiler. Meksika
Komünist Parti’sinin 100. yıl
kutlamasına böylece davet
edildik.

Bunun üze-
rine biz tabi ki
çok sevindik
çünkü bizim
için de önemli-
yidi orada
b u l u n m a k .
Çünkü şu anda
emperya l izm
bizi bütün dün-
yada tecrit
etmeye çalışı-
yor. 

B a ğ ı m ı z ı
s a d e c e
Türkiyeli halk-
larla değil
bütün dünya
halkları ile
koparmak isti-
yor. Süresiz
açlık grevi
direnişimizin
duyulmasını
istemiyorlar.

Sanatçıların
s a n a t l a r ı n ı
özgürce yapa-
bilmek için
bugün beden-
lerini açlığa
yatırmış olma-

ları çok meşru bir talep. Büyük
bir haksızlık, adaletsizlik. Teşhir
oluyor faşizm, bütün halk kesim-
leri nezdinde, politik ya da apoli-
tik. Tabi ki mesele özgürce sanat
yapmak değil sadece. Mesele
Grup Yorum’un ezilen halkla-
rın safında olması ve bunun
şarkılarını söylemesi. Sadece
şarkılarla da değil fiilen de biz-
zat direnmesi.

Sanatçılar için çok güçlü bir
örnek. Bizim 35 yıllık tarihimizin,
dünya halkları nezdinde ne denli
etkileyici ve umut verici olduğu-
nun farkındalar. Böyle bir örnek,
böyle bir sanat anlayışı bilinsin
istemiyorlar. “Örgütlü ve devrim-
ci sanat anlayışı tasfiye edilme-
li”. Bunun için de ellerinden gele-
ni yapıyorlar. Artık sadece
Türkiye’de değil, bütün dünyada
tecrit ve kriminalize etme politi-
kaları uyguluyorlar. 

Daha geçtiğimiz haftalarda
Köln’deki keyfi yasaklamayı
düşünün. Albümlerimizi ve
fotoğraflarımızı ‘delil’ diye bütün
gazeteler yalan haber yaptılar.
Enternasyonalizm bu yanı ile
de çok önemlidir. Bu tecriti
dünya halkları ile birlikte kıra-
cağız. Bunu biliyoruz.
Gittiğimiz her yerde sahiplenme
çok güçlü. 

Kendimizi anlatmaya başladı-
ğımızda insanlar ağızları açık
dinliyorlar ve aynı zamanda da
hikayemizden moral, coşku alı-
yor, heyecan duyuyorlar. Bunun
için Meksika çok önemliydi. Biz
orada kendimizi, 35 yıllık tarihi-
mizi ve ülkemizdeki direnişleri
anlattık.

Sanatçılardan avukatlara,
avukatlardan memurlara
kadar herkesin Türkiye faşiz-
mi tarafından nasıl ezildiğini
anlattık. Mustafa Koçak’ın
ölüm orucu direnişini anlattık.
Bir itirafçının yalan beyanları
üzerine 28 yaşındaki bir genç
(benim yaşımdaki bir gencin)
ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırıldı, bir savunma
hakkı bile tanınmadı diye anlatı-
yoruz. Diri diri tabuta konulduğu-3
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nu ve Mustafa’nın bu adaletsizli-
ği kabul etmeyip buna karşı
onurlu bir direniş başlattığını
anlattık.

Halkın avukatlarının toplam-
da 159 yıla kadar varan hapis
cezalarına çarptırıldıklarını
anlattık. 155 bin kamu emekçisi-
nin ihraç edildiğini anlattık. Grup
Yorum’a, bize yönelik saldırıları
anlattık.

Tüm adaletsizliklerin karşı-
sında süren direnişleri ve bu
direnişlerin içeriklerini anlattık.
“ADALET İSTİYORUZ” kam-
p a n y a s ı n ı n
Türkiye ve
Avrupa genelin-
de sürdüğüne
vurgu yaptık.
Büyük bir şaş-
kınlıkla ve hay-
ranlıkla dinledi
Meksikalı halk.
Meraklıydılar. Biz
de tam bu yüz-
den oraya gitme-
l i y d i k .
M e k s i k a ’ d a
“Grup Yorum
Halktır” “Grup
Y o r u m ’ a
Özgürlük” slo-
ganları attırdık.
Meksikalı halkla-
rımız hem Grup Yorum’u hem de
Türkiye’deki direnişleri öğrenmiş
oldular.

Bununla birlikte enternasyo-
nalizmi büyütmek açısından
olumlu ilişkiler kurduk. Kurumları
A N T İ - E M P E R Y A L İ S T
CEPHE’nin yapacağı sempozyu-
ma davet ettik. Olumlu cevaplar
aldık. Gitme nedenimiz temelin-
de Meksikalılar’a Grup Yorum’u
tanıtmaktı, direnişlerimizi duyur-
maktı. Bu anlamıyla da başarılı
olduğunu düşünüyoruz. Çünkü
iletişime girdiğimiz kurumlar etki-
lendiler. Faşizme karşı direnme-
nin somut bir örneğini öğrendiler. 

Türkiye’de faşizmin hangi
boyutta olduğunu gördüler.
Faşizm ve emperyalizm, hal-
kın yararına ne varsa hepsine
düşmandır. Evet bu sınıfsal bir

zorunluluğudur kapitalist sis-
temin ama hangi boyutlarda
olduğunu bizden ve bizim pra-
tiğimizden yakından dinlemiş-
ler oldular. Emperyalizmi
sadece ve sadece omuz
omuza vererek yenebiliriz,
başka yolu yok. Bu yüzden
tüm dünya halklarına birleşe-
lim çağrısı yaptık.

Mutlaka biz kazanacağız
dedik. Nuriye ve Semih’in direni-
şiyle yüz binlerce polisin ve mil-
yonlarca askerin ne kadar çare-
siz kaldıklarının örneğini daha

yeni yaşadığımızı söyleyerek,
örgütlenmiş bir halk karşısında
hiçbir güç duramaz dedik. Büyük
bir ilgi, büyük bir coşku taşıdık
Meksika’ya.

Halk Okulu: Etkinliğin
amacı neydi?

Mesut Eröksüz: Meksika’da
katıldığımız birinci etkinlik
Meksika Komünist Partisi’nin
(MKP) düzenlediği 100. Yıl
Kutlama Etkinliği idi.
Meksika’nın başkenti (Mexico
City) Meksika şehir merkezinde
bulunan bir meydanda düzenle-
nen etkinlikte Meksika’dan ve
diğer Güney Amerika ülkelerin-
den çeşitli sanatçılar, tiyatro
grupları ve konuşmacılar yer
aldı. Bizim de konserlerimizde
ve albümlerimizde yıllardır çalıp

söylediğimiz, öncelikle Güney
Amerika ezilen halklarının son-
rada bütün dünya ezilen ve dire-
nen halkların marşları haline gel-
miş “El Pueblo”,
“Enternasyonal” ve
“Comandante Che Guevara”
ile birlikte İspanyolca marşlar ve
geleneksel şarkılar seslendirildi. 

Böylelikle biz de bu enternas-
yonalist şarkı ve marşların öne-
mine ve evrenselliğine tekrar
şahit olmuş olduk. Biz de sahne-
ye çıkmadan önce büyük bir
coşkuyla eşlik ettik bu güzel

marşlara.

Sıra bize gel-
diğinde oldukça
heyecanlıydık.
Bir de bağlama-
cımız Ali’nin
s ı n ı r d a n
Avrupa’ya geri
yollanmasından
kaynaklı ve
Meksikalı halka
kültürümüzün ve
m ü z i ğ i m i z i n
önemli bir yerin-
de olan bağla-
mamızın sesini
duyuramayaca-
ğımızın, az da
olsa burukluğu
vardı üzerimizde.

Ama ne yapıp edip, vokallerimizi
ön plana alarak tekrar düzenle-
dik şarkılarımızı ve ön çalışma-
larımızın verdiği özgüvenle sah-
nede yerimizi aldık.

Konuşmalarımızı İngilizce
yaptık ve orada tanıştığımız bir
çevirmen arkadaşımız
İspanyolca çevirilerimizi yaptı.
Bizi coşkuyla karşılayan kitle,
yıllardır ve özellikle son
zamanlarda üzerimizde olan
baskılara rağmen hiç durma-
dan yolumuza devam ediyor
olmamızı hayranlıkla karşıladı-
lar. Hatta üyelerimizin bu bas-
kılar karşısında haklı talepleri
için nasıl açlıklarıyla direndik-
lerini duyduklarında, yine bir
ilke imza atmamızın heyeca-
nıyla alkışlarla bizi sahneden
uğurladılar. 1
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Emperyalizmin ülkele-
rindeki yerel kaynakları
nasıl sömürdüklerini, halk-
larını nasıl ucuz emek
gücü olarak kullandıklarını
ve buna karşı tek çözümün
devrim ve sosyalizm oldu-
ğunu halklara anlatmayı
hedefleyen kutlama sabah
10:00 da başlayıp akşam
20:00 a kadar sürdü ve
çeşitli Güney Amerikalı
devrimci-sosyalist kurum
ve örgütler standları ile
destek verdiler MKP’nin
100. Yıl kutlamasına. Bizim de
orada olmamız ayrı bir anlam
kattı etkinliğe. Dünya halkları-
nın kardeşliği ve enternasyo-
nalizm ete kemiğe bürünmüş-
tü. Bu anlamda bizce hedefine
ulaşan bir etkinlik oldu.

Meksika, Şili, Arjantin ve
Peru’ dan katılan çeşitli devrim-
ci-sosyalist örgütlerin ve ILPS
(Uluslararası Halkların
Mücadelesi  Ligi) örgütlenmesi-
nin öncülüğünde 2-4 Aralık
2019‘da düzenlenen, Ezilen
Halkların Mücadelesi ve
Devrimci Tutsaklara Özgürlük
Konferansı’na da katıldık Grup
Yorum olarak.

3 gün boyunca, devrimci tut-
sakların yıllarca Güney
Amerika’nın zindanlarında yaşa-
dıkları baskılar anlatıldı ve
emperyalizm ve işbirlikçi faşist
devletleri tarafından nasıl zulüm
gördüklerini ve buna çözüm ola-
rak neler yapılması gerekildiği
konusunda konuşmalar ve
forumlar düzenlendi.

Aynı ülkemizdeki gibi yoğun
işkence ve tecrit edilen tutsakla-
rın mücadelelerinin aslında birbi-
rine ne denli bağlı olduğunu ve
enternasyonalist mücadele
sunucunda bir çok engelin aşıla-
bileceğini tespit ettik.
Toplantının 2. gününde ise
kürsüde yerimizi alarak
Yorum’u, Türkiye Devrimci
Hareketi’nin tarihini ve dev-
rimci tutsakların eşi benzeri
olmayan direnişlerle dünya
devrimci tutsaklarına ve dire-

nen halklara nasıl örnek
olduklarını anlattık. 1984, 1996
Ölüm Oruçları’na ve 2000-
2007 Büyük Direniş’e vurgu
yaparak, emperyalizme ve
onun işbirlikçilerine karşı
bulunduğumuz her alanı nasıl
birer direniş mevzisine çevir-
diğimizi ve direnişlerde elde
ettiğimiz kazanç ve zaferleri
anlattık.

3. gün sonuç bildirgesi hazır-
landı ve bildirgede devrimci tut-
saklarla dayanışma temelinde,
enternasyonalist çerçevede
neler yapılması gerektiğine dair
kararlar alındı. Çektiğimiz daya-
nışma videoları ile, oradaki örgüt
ve kurumlarla yaptığımız sohbet
ve reportajlarla, Grup Yorum ola-
rak hem kendimizi dünyaya
daha iyi tanıtmak hem de Güney
Amerikalı devrimcilerle sağlam
ilişkiler kurma anlamında iyi bir
yol katettik.

Bu konuda çalışmalarımızı
hızlandırdık, emperyalizmin ve
ülkemizdeki faşizmin çabalarını
boşa çıkarmaya devam edece-
ğiz. Sesimizi duymayan kalma-
yacak...

Halk Okulu: Hangi etkinlik-
lere katıldınız nasıl geçti?

Sena E: Meksika Komünist
Partisi’nin 100. yıldönümü nede-
niyle uluslararası düzenlenen
Konser’de biz de Grup Yorum
olarak yer aldık.

Konserden önce çeşitli gün-
lerde katılımcılarla birlikte hazır-

lanan etkinlikler de vardı. 

Konser öncesinden bir gün
Ana Okuluna giderek orada bir
dinleti yaptık. 

Bizimle birlikte Peru ve
Meksika’dan da iki tiyatrocu ve
de siyasi tutsaklarla dayanışma
komitesi oradaydı. 

Anaokulunda çocuklara şarkı
söyledik ve etkinlik bir kaç daki-
ka içerisinde tam anlamıyla bir
şenliğe dönüştü. Bayram gibi
güzel bir hava vardı. Bize ritim
tuttular alkışlarıyla, heyecanlı
heyecanlı bizi dinlediler ve her
şarkının sonunda devam etme-
mizi istediler. İkinci şarkımızda
tüm çocuklar birbirlerinin ellerin-
den tutarak çember kurup oyna-
dılar. Biz de onlara katıldık...
Meksika’daki çocuklarımız nez-
dinde tüm dünyadaki halk
çocukları için söyledik şarkıları-
mızı... 

Katıldığımız ikinci etkinlik de
Meksika Kömünist Partisinin
100. Yıl Konferansıydı. Burada
biz de kendimizden, Grup
Yorum’a, bize yönelik baskılar-
dan ve Türkiye’deki devrimci
mücadelen bahsettik.

Halk Okulu: Orada
Yorum’u tanıyorlar mıydı sizi
nasıl karşıladılar?

Umut G: Grup Yorum’u
büyük oranda tanıyan kimse
yoktu, tek tük bilenler vardı
onlarda bizim geleceğimizi bil-
diklerinden kaynaklı araştırmış-
lardı. Onun dışında bilen yoktu3
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ama biz kendimizi anlattıkca;
konserlerimizin büyüklüğünden;
albümlerimizin sayısından;
direnişlerimizden; ilgileride arttı
ve daha çok merak duydular.

Bizim bulunduğumuz her
yerde kendimizi anlattık ve
Meksika’da ulaşabildiğimiz her-
kes, bugün Grup Yorum’un kim
olduğunu öğrendi. Zaten biraz
anlatınca merakları büyüyor ve
araştırmaya başlıyorlardı. Bunun
üzerine  üst üste sorular sorulu-
yordu. 

Konserimizde de şarkılarımı-
zın içeriklerini anlatınca, ilgi
duyuluyordu. Orada bir çok
sanatçı vardı ama biz hika-
yemizi anlattığımızda ilgi-
nin odağı oluyorduk.
Çevirilerde bazı sorunlar
yaşadık; örneğin sohbet
ettiğim bir adam bana açlık
grevi direnişinin geçmişte
olmuş diye tercüme edildi-
ğini söyledi. Bunu tekrar
söyleyin ve düzeltin dedi.

Ben bu arkadaşa önce-
sinde daha ayrıntılı anlat-
mıştım süresiz açlık grevi
direnişimizi ve beni uyar-
masaydı geçmişte yaşan-
mış diye anlaşılacaktı.
Bunun gibi yanlış anlama-
lar da yaşadık.

Çok önemli bizim orada
doğru anlaşılmamız. Sonuç ola-
rak kendimizi buna rağmen anla-
tabildiğimizi düşünüyoruz. Yeni
ilişkiler kurduk. Anti emperyalist
cephe’nin düzenleyeceği sem-
pozyuma davet ettik ve en
önemlisi enternasyonal dayanış-
ma’nın önemini onlara pratiği-
mizle göstermiş olduk. On bin
kilometre yol yaparak dünyanın
öbür ucuna uçup onlara kendimi-
zi anlattık ve onların sorunlarını
dinledik. Ortak düşman emper-
yalizme karşı mücadeleyi
enternasyonalizmle büyütme-
liyiz dedik. Grup Yorum’u
bugün Meksika’nın solcuları
çok iyi tanıyor.

Halk Okulu: Grup
Yorum’un açlık grevini biliyor-

lar mıydı, öğrenince tepkileri
nasıl oldu?

Muzaffer D: Bizim konuştu-
ğumuz insanlar bilmiyorlardı
ama onlara anlatınca büyük bir
şaşkınlıkla karşıladılar.

Sorular sordular,neden açlık
grevi yapıyorsunuz, bunun
başka bir yolu yok mu ve ne
zaman başladı? Bu sorular öne
çıkıyordu. Anlattıkça bizi daha
da dikkatli dinleyip büyük bir
merakla sorular sorup bizim hak-
kımızda daha fazla bilgi edinmek
istediler ve Perulu Siyasi
Tutsaklarla Dayanışma Komitesi
ile yapacakları ortak toplantıya

davet ettiler.

Biz oraya gittik; kendimizi,
Açlık Grevini, Helin, İbrahim,
Bahar, Barış ve Ali’yi anlattık.

Onlar da bizimle ortak bir
video çekmek istediler; İngilizce
ve İspanyolca “Grup Yorum’a
Özgürlük” sloganlarını attılar.

30 Kasım’da verdiğimiz kon-
serde açlık grevini anlattık ve
orada bulunan insanlar hep bir
ağızdan sloganlar attılar: Grup
Yorum’a Özgürlük, o anlar çok
güzeldi bizim için.

Yoldaşlarımızın sesini her
yerde ve herkese duyuracağız
ve duyurmaya da devam edece-
ğiz. 3 Aralık’taki Ezilen Halkların
Mücadelesi ve Devrimci
Tutsaklara Özgürlük etkiliğinde

de açlık grevini anlattık ve toplu
şekilde “Grup Yorum’a Özgürlük”
sloganını haykırdık ve o anların
çekimini yaptık.

Halk Okulu: Nasıl bir süreç
oldu sizin için?

Sena E: Meksika’da geçirdi-
ğimiz süre içerisinde öncelikle
Meksika halkını tanıma fırsatı-
mız oldu. Özellikle Meksikalı bir
ailede kalmamız bizim için çok
öğreticiydi. Ortak değerlerimizi
onların kültürünü tanıma olana-
ğımız oldu. Bizim için birer aile
oldular. Bizi en iyi şekilde ağırla-
dılar. Bir kez daha gördük dünya

halklarının ortak değerleri-
ni.

Başka bir kıtada Grup
Yorum’u, çalışmalarımızı ve
şu anki sürecimizi anlatmak
da çok guru verici ve heye-
canlıydı. Gittiğimiz her
yerde kendimizi anlattık,
açlık grevi direnişimizi bir
kez de Meksika’dan haykır-
dık. 

Dayanışma videoları
çektik, Peru’daki siyasi tut-
saklar için biz de dayanış-
ma mesajları içeren video-
lar çektik, onlar için şarkıla-
rımızı söyledik, diğer
kurumlarla röportaj yaptık,

sanatçılarla görüştük, devrimci
sanat üzerine sohbetler ettik..
diğer ülkelerin katılımcılarından
kendi ülkelerindeki süreçleri din-
ledik. 

Meksika yolculuğumuz bu
anlamıyla çok verimli ve dolu
dolu geçti. Ortak değerler ve
aynı amaç için farklı ülkelerden
bir araya geldik ve yaptığımız
çalışmalarla enternasyonel
dayanışmanın önemini bir kez
daha yaşamış olduk.
Meksika’dan ayrılırken de hepi-
miz birbirimize enternasyonel
dayanışmayı büyüteceğimizin
sözünü verdik.

Halk Okulu: Röportaj için
çok teşekkür ediyor, başarıla-
rınızın devamını diliyoruz. 1
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İ
radeli Olacağız, Bunu
Sağlayacak, Uygulayacak
Olan Biziz!

Bu haftaki konumuzla bazen hissetmediğimiz,
lakin etkisini çalışmalarımızdaki eksikliklerimizle
hissettiğimiz “İrade” konusunu işleyeceğiz.

İradeyi tanımlarken yaptığımız işe emek ver-
mekten, onun için üzerine düşünüp yorulmaktan ve
bir sonuç almaktan bahsederiz. Ki genelde çok iste-
diğimiz şeyler için bunu yapmak doğallığımızda
olması gerekir. Yani iradeli olmayı içselleştirmeliyiz.

“İrade” Arapça bir kelimedir, geçmiş zaman ve
şimdiki zaman fiilleri ise “Erada - Yuriydu”dur. Yani
“talep etti - istedi” anlamında. Bu istemek, hem biri-
ni kendinize istemek hem de bir iç duygu olarak
istemek anlamında olur. Yani biz en çok neyi hisse-
diyor ve istiyorsak başta kendimizi iradeli yapaca-
ğız. Şu köşe taşımızda olduğu gibi “istemek ve
yapmak”.

İradesizleştiğimizde Ne Olur, 
Ne İle Karşılaşırız?

Şöyle bir sürecimize ve ihtiyaçlarımıza bakalım.
Sürekli düşmanın saldırıları artarak devam etmek-
te. Direnişlerimizi bitirmek, alanlarımızı daraltmak
için elindeki bütün imkanları kullanıyor. Polisi, mah-
kemesi, savcısı, hapishanesi, hapishane müdürü...
Bunların yanında yayın-basın alanımıza da hem
yerelde pratik çalışmada hem de sosyal internet
ağlarında sesimizi kısmaya, halka ulaşmamıza
engel olmaya çalışıyor. Elbette karşılıksız bırakmı-
yoruz ve her alanımızda, her direniş mevzimizde
ve işlerimizde bu politikasına karşı kendi politikala-
rımızı geliştiriyoruz ve karşılığını veriyoruz.

Şu an var olan bütün direniş mevziilerimiz,
sahip olduğumuz haklar ve meşruluğumuz bu ira-
deliliğimiz sayesindedir.

Lakin tam tersten düşünelim ve bunlara karşı
irademizi korumadığımızı ve karşılıksız bıraktığı-

mızı varsayalım. Elbette şu an sönük bir kitle,
umutsuz, yılgınlardan oluşan insanlara dönü-
şürdük. Çünkü büyük hedeflerimizle çıktığı-
mız yolda vardığımız nokta saldırılar olduğu
halde boyun eğip beklemek, “bu zamanda
direnilemez” deyip düşmanın saldırıları karşı-
sında kendimizi tatlı sulara çekmişizdir.

Gerçekten böyle bir düşünceye sahip ola-
bilir miyiz?

Elbette hayır, binlerce kez hayır!

Bizler ne reformistiz, ne oportünist tatlı
su solcularıyız. Bizler devrimcileriz.

Yapacaklarımız, hedeflerimiz var ve bunları
yapmak için de tarihsel birikimimiz, koca geçmişi-
miz, tecrübe ve deneyimlerimiz var. Bahsettiğimiz
hedeflere, yapacaklarımıza varmak için plan-prog-
ramın yanında kendimize, hareketimize ve yoldaş-
larımıza güven olmalı ve elbetteki iradilik.

Önümüzde katetmemiz gereken daha nice yol-
lar var, hemde en zorlu yollar. Saldırılar artarak
devam edecek, günü gelir yanımızda beraber
çalışma yapacağımız yoldaşımız olmayabilir. Bu
nedenler kesinlikle ama kesinlikle bir şey yapıla-
maz anlamına gelmesin. İşte o vakit asıl olarak
işlerimiz başlıyor.

Görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Ve tabi
hesap sormamız gereken düşmanımız.

Hatırlayacaksınız, 28 Aralık 2016 yılında şehit
düşen DHKC gerilları Leyla Aracı ve Mahir
Bektaş’ın ardından yapılan açıklamada
Cephelilere bir çağrı yapılmıştı. Ne deniliyordu;

“Savaş koşullarında teslim olmayan gerilla

tipi, sadece düşman kuşatmalarında teslim

olmayan değildir; aynı zamanda savaşın zorlu

koşullarını iradesiyle, bilinciyle, halkı örgütle-

me ve savaştırma bilinciyle aşandır. Bu bilinç

her alanda ve her Halk Cepheli’de vardır!”

Yani devrimciler sürecin, her zorluğun insanı
olmalıyız ve mücadelemizi geliştirmede, halkı
örgütlemede ve düşmandan yaptığı saldırıların
hesabını sormada önde olmalıyız.

Aşamayacağımız, çözemeceğimiz sorun yoktur.
İstiyorsak, cüretle atılıp her şeyin üstesinden geli-
riz, geliyoruz da.

Yaptığımız işler gün geçtikçe artacak, bunları
yük olarak değil, devrimin, halkın çıkarı olduğu için
seve seve irademizle, bilincimizle yapmalıyız.

Unutmayalım; irade, cüret ve emektir!

Emek; devrimcilerin bir değerdir.

Cüret; Halk Cepheliler’in diğer adıdır.

İrademiz bize et-tırnak gibi yapışmalıdır.

Ders: SORUN VARSA

ÇÖZÜM DE VARDIR

Sorun: İradesizlik

Çözüm: Cüretli Olmak ve
Emek Vermek
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“Savcı, ‘JİTEM’ duruşma-
sında beraat istedi Savcı,
Ankara JİTEM

Davası’nın duruşmasında sanıkla-
rın beraatını istedi.

‘Ankara JİTEM Davası’ olarak
bilinen davanın karar duruşması,
Ankara 1’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.

İddia makamı, Ayhan Çarkın’ın
maddi gerçekliği ortaya koyacak bir
delil ifade etmediğini, kesin bir
belirleme yapılmadığını ileri sürdü.
Mahmut Yıldırım’ın dosyasının
ayrılması ve mahkûmiyete yetecek
delillerin bulunmadığı iddiasıyla
diğer sanıkların beraatı istendi.”
(13 Aralık 2019 ANF)

Ülkemiz Topraklarında
17.500 Kişi Katledildi.
Gizlenemeyince Adına
“Faili Meçhul” Dendi.
Faili Bellidir, 
Faili Devlettir!
Devletin Katlettiği 
17.500 Kişi, 
Sorulacak Hesabımızdır!

Halkımız, devletin katlettiği
17.500 devrimci, yurtsever için ada-
let bekliyor.

17.500 insanımızın katilleri, hala
sokaklarda devletin yeni katliam
emirlerini bekliyor. 

17.500 kişi, devlet tarafından
katledildi. Kimi kuyulara atıldı,
kimi emniyet binalarının temeline
gömüldü, kimi sokak ortasında kur-
şun yağmuruna tutuldu, kimi devle-
tin kontra örgütü olan Hizbullah’ın
elemanları tarafından sokak ortasın-
da satırla katledildi. Kimi aylarca

işkence gördü, asit kuyularına atıldı,
toplu mezarlara gömüldü. Kiminin
cenazesi bulundu kiminin buluna-
madı. 

Tüm bu cinayetlerin sorumlusu
devlettir. Bizzat devletin başındaki
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel
Kurmay Başkanı, MGK (Milli
Güvenlik Kurulu) üyelerinin tümü
bu cinayetlerin emrini verenlerdir. 

Öyle olduğu için bugün savcı-
lar, deşifre olan katilleri aklama
peşindedirler. Yargılama adı
altında katiller aklanıyor. Savcılar
katillerden hesap soracağına onların
hamiliğini yapıyor. Hakimler katle-
dilenler için adalet dağıtacağına
katilleri yeni cinayetler işlemeleri
için sokağa salıyorlar.

Türkiye Katliamlar
Ülkesidir!
Bu Cinayetler, “Faili
Meçhul” Değildir. 
17.500 İnsanımızın Katili
Devlettir!

Ve tabii ki bu cinayetler aslola-
rak faili meçhul değildir. Atilla
Kıyat bunu şöyle açıklıyor; “Kıyat:

Faili meçhuller devlet politikasıy-

dı.”

1990’la 2000 yılları arasında
yapılanlar bir devlet politikası
olmasına rağmen bölgede ülkesine
karşı kin kusan bir neslin yetişmesi-
ne sebep olmuştur. Hukuk dışı uygu-
lamalar olmuştur. Bugün
Ergenekon’da faili meçhul cinayet-
lerden dolayı suçlanan ve içeride
olan kimseler vardır. Ama ben
devamlı söylüyorum. Bu arkadaşlar
o zaman (şimdi albay bunlar) üsteğ-
mendi, yüzbaşıydı. Şimdi diyorlar ki
‘Sen Cizre’deyken muhtarı öldür-

dün’ ya da Muhtarla beraber oldun
filancayı öldürdün.’

Sene kaç? 1994, 1995... Şimdi
ben de diyorum ki, lütfen 94’ün,
95’in, 93’ün, 96’nın, 97’nin başba-
kanları, cumhurbaşkanları, genel-
kurmay başkanları, OHAL valileri...
Yatağınızda nasıl rahat uyursunuz!
Lütfen çıkıp açıklayın, bu yıllarda
işlenen faili meçhuller terörle
mücadele için devlet politikası
mıydı ve bu çocuklar devlet politi-
kası mı uyguladılar?

‘Hayır böyle bir devlet politikası
yok’ diyorsanız, söyleyin. Hayır
söylemiyorlar. Ben o zaman devlet
politikası olduğunu düşünüyorum.
O zaman maalesef ülkeyi idare
edenler, faili meçhullerin de teröriz-
me önlem olarak gördüklerini düşü-
nüyorum. Çünkü bir üsteğmen, ‘Ben
Hasan’la Mehmet’i bir halledeyim
de bu terörizmi bitireyim’ diyemez.
Birileri emir verdi.” (3 Ağustos
2010 Haber7.com)

Atilla Kıyat tüm bu faili meçhul
cinayetlerin devlet tarafından işlen-
diğini, bizzat ordu içinden biri ola-
rak gayet açık bir şekilde itiraf
etmiştir. 

Bir Devlet Neden
Katleder, Kaybeder,
Cinayetler İşler?

Ülkemiz, Vedat Aydın’ın cena-
zesine saldırı ve 12 Temmuz’un
ardından kaybetmelerin, kaçırıp
katletmelerin gazetelerde “haber”
bile olamadığı bir dönem yaşadı.

Bu dönemdeki katliamların
rakamsal bir dökümünü vermek
bile adeta imkansız hale geldi.
Katliam ve kayıplarda yüzlerden
değil, binlerden de değil, on bin-

8

17.500 Kişinin “Faili Meçhul”
Denilerek Katledilmesi ve

Hiçbirinin Katillerinin Bulunup
Cezalandırılmaması, Bu Ülkede
Adaletin Olmadığının Kanıtıdır!

17.500 Katliam
Sorulacak Hesabımızdır!
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lerden sözedilecekti artık.

Yusuf ERİŞTİ, Hüseyin
TORAMAN, Hüsamettin
YAMAN, Soner GÜL örneklerin-
de olduğu gibi kaçırıp kaybetme-
ler; Ali Rıza AĞDOĞAN,
Hüseyin FİDANOĞLU’nda oldu-
ğu gibi binalardan atarak katlet-
meler; Vedat AYDIN, Bülent
ÜLKÜ’nün kaçırılıp işkence
yapıldıktan sonra, cesetlerinin
“kaybedilmeyip”, bulunabilecek-
leri bir yere atılması, Halit GÜN-
GEN, Hüseyin DENİZ, Cengiz
ALTUN gibi gazetecilerin sokakta
kurşunlanarak katledilmeleri;
oligarşinin süreklileşecek olan
kontrgerilla politikalarının o

zamanki ilk örnekleriydi.

‘90’lı yıllarda, devrimci müca-
delenin ve Kürt milliyetçi hareketin
karşısında oligarşi; tüm umudunu
kontrgerillaya bağladığı bir savaşa
giriyordu. Kontrgerillanın kaybet-
me, kaçırma, işkence yapılmış
cesetleri ortaya bırakma, sokak orta-
sında kurşunlama gibi yöntemleri,
tüm halk kesimlerinin ve örgütlü-
lüklerinin terörize edilmesini, hal-
kın sindirilmesini amaçlıyordu.

Bu yöntemler, 1995’e kadar çok
yoğun bir biçimde uygulanmaya
devam etti.

Peki, sonra bitti mi?

1991’den bu yana ki dönemi ele
alırsak, 29 yıllık bir süreden söz edi-

yoruz. Bu yıllar boyunca, Kürt mil-
liyetçi hareket, oligarşi ile “barış”

sürecine girdi, silahları susturdu.
“Yumuşama ortamı, olumlu geliş-

meler var, AB yolundayız” vb. söz-
lerini sıkça tekrarladı. Ama bunların
hiçbiri Türkiye gerçeğini değiştir-
medi.

Bir dönemden sonra, infazların,
faili meçhullerin sayısı daha az oldu
belki. Ama bu, temeldeki politika-
nın değiştiği anlamına mı geliyor?
Gelmediğinin yüzlerce, binlerce
kanıtını sıralamak mümkün.

1993’te Sivas Katliamı...
1995’te Gazi, Ümraniye Katliamı...
1995, 1996 Buca ve Ümraniye
Hapishanesi Katliamları... 1999
Ulucanlar Katliamı... 19-22 Aralık
hapishaneler Katliamı…
Hendeklerdeki katliamlar… Ayten
Öztürk’e yapıldığı gibi kaçırıp
aylarca işkence yapıp bırakmalar…

Seyrekleşen ama hiç ara verme-
yen işkencede ölümler, kayıplar,
köy boşaltmalar, halka karşı uygula-
nan şiddet ülkemizin faşizmle yöne-
tildiğinin kanıtıdır.

Faşizm Gerçeği
Ne Vedat Aydın, ne 12 Temmuz,

sadece Tansu Çiller-Doğan Güreş
ikilisine veya Mehmet Ağar’a, “özel

savaşçılara” bağlanırsa, bunların
Türkiye için ne ifade ettiği anlaşıla-
maz. Şayet öyle olsaydı, bu tür
“isimler” tasfiye edildiğinde, bu
politikaların da sona ermesi gere-
kirdi. Ki Türkiye tarihinde hiçbir
zaman böyle olmamıştır; isimler
değişmiş, ama politika aynı kal-
mıştır.

Oligarşinin baskı ve terörü açı-
sından her yılı aynı değildir elbette.
Egemen sınıfların politikaları ve
halkın mücadelesinin düzeyi, birbi-
rini etkiler, biçimlendirir. Bu karşı-
lıklı biçimlenmeye bağlı olarak, oli-
garşinin terörü de zaman zaman art-
mış, zaman zaman azalmıştır. Ama
bir yıl içinde yüz katliam değil de,
on katliam olmasına, kaybetmelerin
daha “istisnai” bir hal almasına
bakarak, oligarşinin politikalarında
temel bir değişiklik olup olmadığı
tespit edilemez.3
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Faşizmin Halka Karşı
Bitmeyen Savaşı

“Susurluk devleti” veya “kontr-
gerilla cumhuriyeti” gibi kavramlar,
oligarşinin devlet düzeyinde örgüt-
lenişini anlatan kavramlardır. Bu
nitelikteki devlet, halka karşı sava-
şın da asıl aracıdır. Bu yapının şekil-
lenişi, çeşitli dönüm noktaları
olmakla birlikte, denilebilir ki, esas
olarak ülkemiz tarihinin son 70 yılı-
na denk düşer.

1960’lı yılların ikinci yarısı, hal-
kın mücadelesinin devrimci bir doğ-
rultuda gelişmeye başladığı dönem-
dir. Faşizm bu noktada halka karşı,
bir yandan henüz yeni organize edil-
miş sivil faşist hareketi devreye
sokarken, ilk kontrgerilla eylemleri
de yine bu dönemde gündeme getir-
miştir.

Ancak bu güçler, gelişen müca-
deleyi engellemeye yetmemiş, oli-
garşi sorununa 12 Mart cuntasıyla
çare bulmaya çalışmıştır. 12 Mart’la
birlikte, THKP-C’ye yönelik ope-
rasyonlar, kontrgerillanın inisiyatif

ve yönetiminde geliştirilirken, ordu
içinde oluşturulmuş “Özel
Birlikler” de bu dönemde kullanıl-
maya başlandı.

Bunlar, “devrim, karşı-devrimle
birlikte gelişir” tespitinin ülkemiz-
deki tezahüründen başka bir şey
değildi.

1974’ten itibaren gelişen halkın
mücadelesi ise, karşısında, daha
örgütlü ve donatılmış bir sivil faşist
hareket buldu. Sivil faşist terörün
yetmeyeceğinin açık olarak görül-
düğü yerde, halka karşı savaş, resmi
faşist terör’le, yani devlet terörüyle
tamamlandı.

Oligarşi halka karşı savaşında
yeni kurumlaşmalar ihtiyacını bu
dönemde daha derinden duydu. Her
ilde emniyet müdürlükleri bünye-
sinde işkence ve infaz timlerinin
istihdam edildiği siyasi Şube’lerin
kurulması, kitlesel hareketlere
müdahale etmek üzere (bugünkü
çevik kuvvet’in ilk hali sayılabile-
cek) “toplum polisi”nin yaygınlaştı-
rılması ve bu gücün panzerlerle

donatılması, MİT örgüt-
lenmesinin yaygınlaştırıl-
ması ve devrimci hareket-
lere karşı kontra operas-
yonlarının asli güçlerin-
den biri olarak kullanıl-
maya başlanması, oligar-
şinin halka karşı savaşın-
daki yeni kurumlaşmalar
olarak gündeme geldi.

Hizbullah ve
Ölüm Mangaları

Kontrgerilla, halka karşı savaşta,
1991’den itibaren Hizbullah’ı kul-
lanmaya başladı. 

Hizbullah’a biçilen görev bir
anlamda 80 öncesi MHP’nin rolüne
benzerdi.

Bizzat ordu ve polis tarafından
eğitilip silahlandırılan
Hizbullah’cılar, infaz ve katliamlara
başladılar. 1992-94 arası bazı aylar-
da hemen her gün çoğunlukla polis
korumasında üç beş infaz gerçekleş-
tiriyorlardı. Batman gibi yerlerde
sokağa çıkılmaz hale geldi. Binlerce
Kürt yurtseveri ve sıradan insan,
“faili meçhul” biçimde katledildi.

JİTEM, özel timler, itirafçılar ve
Hizbullahcılar, durmaksızın kan
döktüler. JİTEM yapıyor
Hizbullah’çılar yapmış gibi gösteri-
yor veya tersi oluyordu.

Aynı dönem, İstanbul, İzmir,
Ankara, Adana gibi şehirlerde de
ölüm mangalarının infazları sürekli-
leşmişti. Onlarca infaz davası, ölüm
mangaları gerçeğini tüm çıplaklı-
ğıyla gösteriyordu. Tüm infazlar
açıkça gösteriyordu ki, mangalar,
belli sayıda polisten oluşuyordu.

İstanbul’da 12 Temmuz, 16-17
Nisan, Perpa, Hasköy, Beylerbeyi,
Bahçelievler, Beşiktaş,
Gaziosmanpaşa, Hasköy katliamları
gibi Devrimci Sol’a ve Tuzla,
Hasanpaşa, Mahmutbey gibi farklı
yerlerde devrimci örgütlere yönelik
toplam 11 ayrı katliama bakıldığın-
da, bu katliamları gerçekleştiren
olüm mangalarında yer alan katille-
rin sayısı toplam 70 civarındadır.
Bunlardan 30 kadarı ise bilinebil-
diği kadarıyla iki ve daha fazla
katliamda yer almıştır.

“FAİLİ MEÇHUL” KAVRAMI DOĞRU DEĞİLDİR,

HALK CEPHELİLER KULLANMAMALIDIR!

Oligarşi, “milli güvenlik” adına; kontrgerilla ile halkın müca-
delesinin karşısında katliam politikası yürürlüğe koydu. 

Devletin kolluk kuvvetleri tarafından 17.500 kişinin katledil-
mesini örgütleyen, bizzat devlettir. Kaybetme-katletme-toplu
mezarlar politikasında özel timler, polisler, askerler, itirafçılar,
korucular, bazı İslamcılar, mafyacılar kullanılmıştır. 

Kullanan MGK’dır. Bir iki “Gizli Yönetmelik” açığa çıkmış
olsa ne değişir? 17.500 kişiyi katleden, açılan göstermelik dava-
larda katilleri aklayan, madalyalarla ödüllendiren, terfi ettiren
faşist devlettir. Faşizmin bu politikası bu kadar aleniyken, biz
devletin halka karşı savaşına “faili meçhul” değil, açıkça devlet
katliamı demeliyiz.

Ali EFEOĞLU
İstanbul’da Kaybedildi

Ayhan EFEOĞLU
İstanbul'da Kaybedildi

Lürfiye KAÇAR İstanbul’da
veya Gebze’de Kaybedildi
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Hizbullah ve ölüm mangaları
yıllarca devam ettiler infazlara.
Daha sonra, oligarşi ihtiyacı kalma-
dığı noktada Hizbullah’ı tasfiyeye
yönelirken, ölüm mangaları daha da
yetkinleştirilerek varlığını koruyor.

Halka Karşı Savaş Ve
Susurluk

Halkın katliamlardan tanıdığı
kontrgerilla, Susurluk Devleti’nin
bir parçasıydı. Bu parça, bütünün,
yani Susurluk Devleti’nin niteliği
hakkında da en açık bilgiyi veren
parçadır. 

1990 başlarında, “kontrgerilla
devlettir” kavramını kullanmaya
başladık. O zaman altını çizdiğimiz
şuydu:

Kontrgerilla, dar bir organizas-
yonun adı değildir. Devletin kendi-
sini tanımlayan, oligarşinin şu veya
bu saldırı yöntemini değil, merkezi
politikalarını tanımlayan bir kavram
haline gelmiştir. Bir “kaza”nın
ürünü olan “Susurluk Devleti” tanı-
mı, işte bu yapının adıdır.

Susurluk devleti, bir kontrgerilla
devletidir. Kırmızı bültenle aranan,
mafyacı, uyuşturcu taciri, emniyet
müdürü ve milletvekilinin aynı ara-
bada bulunmasının başka bir anlamı
yoktur!

Bir devletin baştan ayağa bu
şekilde örgütlenmesi için, halka
karşı sürekli bir savaş içinde
olması, yani yönetim şeklinin
faşizm olması gerekir. Türkiye de
işte böyle bir durumdadır. 

Halka karşı savaşı sürdürmek,
oligarşinin iktidarı için olmazsa
olmaz koşuldur. 

Savaşın hangi biçimleri alacağı
iç-dış pek çok etkene bağlıdır, ama;
oligarşinin faşizme başvurmadan
iktidarını sürdüremeyeceği, hiç-
bir gelişmenin değiştirmediği ve
değiştirmeyeceği bir gerçektir.
Bunun bilinmesi veya başka deyiş-
le, bu gerçeğin kabul edilmesi, dev-
rimci örgütler için de, herhangi bir
muhalif örgütlenme için de, kendini
sadece hak ve özgürlükler mücade-
lesiyle sınırlayan herhangi bir der-
nek için de, silahlı bir örgüt için de,
reformist, legal bir örgüt için de

hayati önemdedir.

Herkes, bu mücadeleyi, “halka
karşı savaşan” bir devlet yapısına
karşı sürdürdüğünü bilmek zorun-
dadır.

Faşizmin Halka Karşı
Savaşı Sürüyor

Halkın, iktidarı hedefleyen silah-
lı mücadelesinin gündeme gelişin-
den bu yana, oligarşinin halka karşı
savaşı sürüyor. 

Halkın iktidarını, yani devrimi
hedefleyen hareket, yok edilemediği,
halk içinde köklerini koruyup tüm
baskılara rağmen yeniden yeniden
yeşermeyi sürdürdüğü müddetçe, oli-
garşinin halka karşı savaşı da sürdü.

Elbette ki oligarşinin halka karşı
savaşının özü, kendi iktidarını koru-
maktır. Bu nedenle de, asıl hedefi,
iktidarı hedefleyen örgütler olmuş-
tur. Ama saldırıları, bu örgütlerle
sınırlı kalmamıştır. İktidar doğrultu-
sunda bir mücadeleyi önlemek,
bunu hedefleyenleri tecrit etmek,
iktidar doğrultusunda bir mücadele-
nin gelişeceği zemini kurutmak için,
saldırı tüm muhaliflere ve tüm halka
yöneliktir.

Ülkemizdeki faşizm gerçeği
görülmez, kabul edilmezse, oligar-
şinin politikaları da doğru adlandırı-
lamaz. Temelde bu vardır.
Baskılardaki artmalar, azalmalar,
hep faşizmin kendi içindeki manev-
raları, sınıflar mücadelesindeki güç
dengelerine göre gündeme gelen
değişimlerdir. Ama temelde bir
değişim değildir. Çünkü temelden
bir değişim için devrim zorunlu-
dur.

Faşizmin yıkılması devrim
sorunudur. Bu kabul edilmediğin-
de, iktidarlar bir faşist olur, bir
demokrat! Kürt milliyetçi hare-
ketin ve diğer reformist-oportü-
nistlerin açmazı da buradadır.

1991 Temmuz’unda ve devamın-
da açıkça ortaya konulan halka karşı
savaşın bittiğini söylemek için, bu
ülkede yaşamıyor olmak gerekir.

Bu ülkede devrim için, demokra-
si için, bağımsızlık için, şu veya bu
düzeyde haklar ve özgürlükler için

mücadele eden herkes, kendi halkı-
na düşman, kendi halkına karşı
savaş yürüten bir devlete karşı
mücadele etmek durumundadır.
Bunu görmezden gelenler, bunun
gereğini yerine getirmeyenler,
gerçek anlamda bunların müca-
delesini de veremez, en genel
anlamda SOL bile olamazlar!

Mücadelemiz Adalet
İçindir

Gerçek Adalet; Ancak
Halkın İktidarında
Mümkündür!

Cumhuriyet tarihi katliamlar
tarihidir. Katliamcılık Selçuklu’dan,
Osmanlı’dan devralınan devletin
geleneksel yapısıdır. Çünkü tüm bu
katliamlar sınıflar mücadelesinin bir
parçasıdır.

Ülkemiz emperyalizmin yeni-
sömürgesidir. Bu nedenle çelişki-
ler çok daha derindir.

Ve emekçi halkımız ile oligarşi
arasındaki bu çelişkiler her geçen
gün daha da derinleşmektedir. 

Oligarşi düzeninin bekası için
karşısına çıkan her gücü yok
etmek üzere kurgulanmış bir dev-
let yapısına sahiptir. Bu nedenle
ülkemizde yapılan hiçbir katliam
“faili meçhul” değildir. 

Halka ve devrimcilere karşı
yapılan tüm katliamların sorum-
lusu devlettir. 

Bu nedenle bugün katilleri koru-
yor, aklıyorlar. 

Bu nedenle halkın devrimci
mücadelesini kanla bastırsınlar diye
sokağa salınıyorlar. 

Faili belli olan bu 17.500 cinaye-
tin hesabını sormak, ölenler adına
adalet istemek, onları adaletsiz
bırakmamak için adalet mücadele-
mizi büyüteceğiz. 

Gerçek adalet halkın iktidarıy-
la gerçekleşecek.
Katliamcılardan, ancak halkın
adaleti hesap soruyor.

Halkın adaleti, katliamcıların
peşini bırakmayacak, işledikleri
suçların hesabını sormaya devam
edecektir!3
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23 Kasım’da Yeni Demokratik Gençlik.
Almanya Frankfurt’ta “Gençliğin Umudunu
Sanatımızla Geleceğe Taşıyoruz!” başlığıyla

29. kez Gençlik Kültür Sanat Festivali düzenledi.  

Bu festivale çağrı şöyle yapıldı:

“Avrupa’da, bütün gizleme politikalarına rağmen
hızla yükselen ırkçılığa karşı 1990 yılından bu yana;
göçmen, işçi, işsiz, öğrenci, kadın, LGBTİ+ ve gençler
olarak bütün engelleme ve sansür politikalarına rağmen
örgütleniyor; şiirlerimizle, şarkılarımızla, filmlerimizle,
öykülerimizle, oyunlarımızla ve halaylarımızla direnişi
örmeye devam ediyoruz.”

Bu çağırıyla düzenlenen festivalde YDG şehit
fotoğraflarının önünde -kendi açıklamalarından
öğrendiğimiz- “trans kadın kimliğine sahip olan
Ecem Soyluer” isimli bir dansöz oynattı.

Bu çağrıyı, yukarıda adı geçen Ecem Soyluer’e
video çektirerek yayınladı YDG. Etkinlik günü geldi-
ğinde ise işte o tablo yaşandı.

Evet yanlış okumadınız!

Kaypakkaya’nın geleneğini sürdürdüğünü iddia
eden YDG, şehitlerin ve dünya devrim önderlerinin
fotoğraflarının önünde, sahnede dansöz oynattı!
Üstelik bunu, eleştirilerimiz üzerine “kültürel dans”
gibi savunup, devrimcilere saldıran açıklamalar
yaparak savundu!

Şehit Fotoğraflarının Önünde Dansöz
Oynatılması, Emperyalizmin Dünya Çapındaki
Halkları Yozlaştırma ve Solu Solla Vurma
Politikalarının Hangi Noktaya Geldiğini Göstermesi
Açısından Çarpıcı Bir Örnektir. 

Aynı Zamanda Devrim ve Devrimcilik Adına
Utanç Vericidir!

YDG’nin sahnede dansöz oynatan hale bir anda gel-
mediği açıktır. Bu nedenle sorunun ideolojik ve tarihsel
nedenleri ortaya konulmadan YDG’nin bu noktaya nasıl
geldiği yeterince anlaşılamaz.

YDG’nin ortaya koyduğu çürümeyi ve bu rezilliği
savunmaya kalkan ideolojik geriliğini tarihe gömeceğiz.
Türkiye solunun bu kadar pespaye hale düşürülmesine
yozlaştırılmasına seyirci kalmayacağız!

Çünkü Marksist-Leninist’ler (ML’ler), burjuva ideo-
lojisinin, devrimci değerlere yönelik her türlü saldırısı-
na karşı ideolojik mücadele verirler.

Emperyalizm Solu Nasıl Teslim Aldı
ve Biz Nasıl Direndik?

Emperyalizm, yaydığı yoz kültür ile değerlerimizi ve
geleneklerimizi yok etmek istiyor. Saldırı yalnızca
örgütsüz halkla kalmıyor “solu” da ideolojik olarak tes-
lim alıyor. 

Reformist-oportünist sol, düzen bataklığına daha çok
saplandıkça alkol, uyuşturucu ve kadın erkek ilişkilerin-
deki çarpıklıklar gittikçe ayyuka çıktı. Marksist-Leninst
ideolojiden, silahlı mücadeleden, illegaliteden, orak-
çekiçli bayraktan ve halktan uzaklaştılar. Emperyalizm
ve faşizmle uzlaşmayı seçen “sol” ideolojik olarak iflas
ettikçe düzenin sınırları içine daha çok girdi ve yozlaş-
ma sol saflara taşındı.

Emperyalizm solu bütün dünyada düzenlediği darbeler-
le, kontrgerilla saldırılarıyla, infaz ve kayıp politikalarıyla,
tecrit ve uzun süreli tutsaklıklarla teslim almak istedi. 

12 Eylül Amerikancı faşit cuntanın ardından, Devrimci
Sol tutsakları Metris Hapishanesi’nde; 12 Eylül’ün teslim
alma, uzlaşma, emperyalizmin silahlı mücadeleyi tasfiye
etme politikalarına karşı direnirken, “biz yalnızca dergi
çevresiyiz, faşizmle değil faşistlerle mücadele ettik” vb
şekillerde mahkemelerde savunma yapıp, Mamak’ta
“emret komutanım” diye hizaya giren Devrimci Yol tara-
fından ideolojik savrulmanın başı çekildi. 

Emperyalizmin 3. Bunalım Dönemi ile birlikte geliş-
tirilen yeni-sömürgecilik politikasıyla amaçlanan tam
da buydu:

1- Beyinleri teslim almak

2- Devrimleri umut olmaktan çıkarmak. 1
7

 M
A

Y
IS

’T
A

N
 B

ER
İ S

Ü
R

ES
İZ

 A
Ç

LI
K

 G
R

EV
İN

D
E 

O
LA

N
 G

R
U

P
 Y

O
R

U
M

 K
A

ZA
N

A
C

A
K

!

19
Sayı: 8
5 Ocak

2020YDG (YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK) “KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ”NDE,
ŞEHİT FOTOĞRAFLARININ ÖNÜNDE TRANSSEKSÜEL DANSÖZ OYNATTI! 

“DEVRİMCİ-KÜLTÜREL FAALİYET” ADINA ŞEHİT FOTOĞRAFLARININ ÖNÜNDE
DANSÖZ OYNATILMASININ MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

GENÇLERİMİZİN BEYİNLERİNİ ÇALMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ!

DEVRİM ÖNDERLERİNİ LENİN’İ, STALİN’İ, İBRAHİM KAYPAKKAYA’YI,
ŞEHİTLERİ; BÖYLE BİR REZİLLİĞE BULAŞTIRMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ!

SOLU YOZLAŞTIRIP, KİRLETEMEYECEKSİNİZ!

SİZ SOLUN DEĞİL, EMPERYALİZMİN YOZ KÜLTÜRÜNÜN,
BURJUVA İDEOLOJİSİNİN TEMSİLCİSİSİNİZ!

ELİNİZİ DEVRİMCİ DEĞERLERDEN, HALK KÜLTÜRÜNDEN ÇEKİN!
ŞEHİTLERİMİZDEN ve HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLEYİN!



Beyinlerin işgali hedeflendi. “Benim düşüncem,
bireyin özgürlüğü, sivil toplumculuk” denilerek dev-
rimci düşünce ve değerlerin yerini burjuva hümanizmi
alsın ve solu düzeniçileştirilen sol ile vuralım istediler.

Emperyalizm solu “tecrit, tasfiye ve imha” politi-
kalarıyla uzlaşmaya ve düzeniçi sınırlar içine çekmeye
çalıştı. Düzene yedeklenen sol ise “çağımız emperya-
lizm ve proleter devrimler çağıdır” tespitini  “unutarak”,
“devrimler çağı bitti, dünya global bir köydür, hepimiz
aynı gemideyiz” söylemlerini gündeme getirmeye baş-
ladı. “Elveda proleterya”, “Hoşçakal Lenin” söylemleri
“moda” oldu. Sosyalizme küfretmek emperyalizmle
uzlaşmak için şart oldu.   

Uzlaşmacı, reformist sol ideolojik olarak ML’den
koptukça, emperyalizmle uzlaştıkça halktan koptu.
Halkın iktidarını kurma iddiasından silahlı mücadeleye,
giyim tarzından kadın-erkek ilişkilerine, yoldaşlık iliş-
kilerine kadar her şeye bakışları değişti.

Devrimci ahlakın yerini burjuvazinin çürümüşlü-
ğü aldı. Halkın ve devrimin değerlerine ters düşen
birçok şey sol adına savunulur oldu. Böylece sınıflar
mücadelesi reddedildi. Bedel ödemekten kaçan,
şehitliği-tutsaklığı göze alamayan, faşizmin hapisha-
nelerinde kendileri teslim olup direnenlere oligarşi-
nin megafonuyla “teslim olun” çağrıları yapan bir
“sol” boy verdi.

Düzeniçi hale gelmek ise deyim yerindeyse refor-
mist solun aklını başından aldı. Burjuva ideolojisinin
etkisi altına girmek eylem anlayışından, ahlak anlayışı-
na, halka yaklaşımdan emperyalizmi değerlendirmeye
kadar her konuda çarpıklıkları gündeme getirdi.

Çünkü her şey sınıfsaldır ve savaş ideolojilerin
savaşıdır. İdeoloji, yaşam biçimidir. Hangi sınıfın
ideolojisiyle yaşarsan öyle yaşar ve öyle savaşırsın. 

Zaten devrim için savaşmayan, iktidar perspekti-
fini yitirmiş, ‘hep ileri hep halk’ demeyen, bedel öde-
meyi göze almayan bir sol, sol değildir.

Biz Büyük Ölüm Orucu Direnişi’nde 122 şehitle
emperyalizmin ML ideolojiyi tasfiye saldırılarına karşı
direnirken, reformistler ve oportünistler “aynı mahalle-
leden değiliz”, “bizi cepte keklik mi sandınız?” dediler.

Cepheli kadınlar 19-22 Aralık’ta Türkiye hapis-
hanelerinden saldırılara uğrayıp, cayır cayır yakılır-
ken, onlar “kadınların gece sokağa çıkma hakkı” için
eylemler yaptılar. 

Emperyalizmin hedefi olmamak, ABD ve AB
emperyalizminin politikalarını benimsemekten geçiyor-
du. Yasal particiliğe soyunanlarından, silahlı mücadele-
yi savunanlarına kadar düzeniçileşen solun tamamı, AB
tarafından makbul görünen “çevre sorunları, kadın
hakları ve eşcinsellerin hakları, ötekileştirilenler” vb.
konuları kendilerine mücadele alanı olarak seçtiler.
Böylece AB fonlarından pay bile aldılar.

Hem mücadele ediyor görünüp hem de “tehlikeli
sulara girmemeye” çalıştılar. Gökkuşağı simgeli veya

mor bayraklarla, hoplayıp zıplamalı, trampetli eylemler-
le eşcinsellerin haklarını savunmayı mücadele alanları-
nın en militan yanı saymaya başladılar.

O kadar ki; Güler Zere’nin tahliyesi için yapılan
kampanya sürecinde, Halk Cepheliler’in yoğun emekle-
riyle solun en geniş kesimlerini bir araya getirilerek
kurulduğu Hasta Tutsaklara Özgürlük Platformu’na,
“eşcinseller platformun yürütmesinde olmalıdır”
diye dayattılar. Dahası, sürekli yalanlar söylerek
Halk Cephesi’nin anti-propagandasını yapmaya
çabalayarak platformu dağıtmayı başardılar.

Çünkü onlar için, ölüm sınırında olan devrimci
tutsakların tahliyesi değil, LGBTİ’lerin “hak”ları
öncelikliydi! Yani devrimci olunmasın da ne olursa
olunsundu!

Emperyalizm, sosyalizmi iki temel noktadan yık-
mıştır:

- BİREYCİLİK 

- MİLLİYETÇİLİK
Emperyalizm sistematik olarak sol içinde bireyciliği

pompaladı. Kapitalizme ait her türlü değersizleşme ve
ahlaksızlık sol içinde adım adım meşrulaştırmaya çalıştı!

Devrimcilik; Burjuva İdeolojisini Tüm Altyapı ve
Üstyapı Kurumlarıyla Reddetmektir!

Devrimcilik; Düşman Politikalarına Karşı
Politika Üretmek ve Düşman Politikalarını Boşa
Çıkarmaktır!

Biz Devrimciyiz!

Düzene Dair Hiçbir Şeyi Kanıksamayacak,
Burjuvazinin Her Türlü Saldırısına Karşı Mücadele
Edeceğiz!

YDG, etkinlik adı altında yaptığı bu pespayeliğin
haberini kendi sitesinde yayınladı. Ayrıca salonda bulu-
nanlar da çektikleri videoları internet üzerinden yayın-
ladılar. Bu rezaleti Gerçek Haber Ajansı haber yaparak
soldaki çürümeyi gözler önüne serdi.

YDG, özeleştiri yapacağı yerde devrimcileri suçla-
mayı hatta hakaret etmeyi tercih etti. Evet bir tercihtir
bu; düzen ile devrim arasındaki tercih. Düzeni tercih
ettiği için de devrimcilerin en güçlü silahı olan özeleştiri
yapmak yerine saldırıya geçti. Sol saflara taşıdığı yoz-
laşmanın dibindeki bu çürümeyi “Kamuoyuna zorunlu”
açıklamasında bakın nasıl savunmaya kalktı: 

“Festivalimiz, sanat cephesinde halkın ilerici kültü-
rünü benimserken ve yozlaşmış, tüketime dayalı burjuva
kültürüne karşı gençler olarak açtığımız bir cephedir ve
aynı zamanda öğrencilerin, işçilerin, kadınların,
LGBTİ+’ların, Alevilerin, Kürtlerin, Ermenilerin ve
her kesimden ezilenlerin bir sahnesi ve kendini ifade
alanıdır. Kitleleri; Alevi deyişlerinin yasaklandığı
süreçte deyişleri, Kürt dilinin ve kültürünün yok sayıldı-
ğı zamanlarda Kürtçe ezgileri seslendirmeye çağırmış-
tır. Bugüne geldiğimizde ise diğer birçok kesimle birlik-3 
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te kadın ve LGBTİ+’ların yok sayıldığı, nefret suçlarıy-
la katledildiği bir dünyada, onların boğulan sesi olma
ve kendilerini var etme alanı yaratma çabasındadır...

23 Kasım günü gerçekleştirdiğimiz Festivalimizde
trans kadın kimliğine sahip olan Ecem Soyluer çeşitli
halk danslarında eğitim almış, halk oyunlarından
modern dansa kadar koreografisi de kendine ait oldu-
ğu birçok gösteriye emek veren bir arkadaşımızdır. Bu
yıl ise oryantal dans gösterisiyle kendisine festivali-
mizde yer verdik. Bu gösterinin ardından ise 25 Kasım
günü itibariyle, ağırlıkla anonim hesapların, yer yer de
kurumsal hesapların başlattığı hem arkadaşımız Ecem
Soyluer’e, hem de kurumumuza karşı bir sosyal medya
zorbalığı ve linçiyle karşı karşıya kaldık. Bu zorbalık ve
linçin 25 Kasım’a denk gelmesi ise, saldıran kesimlerin
fırsatçılığıdır.”

“LGBTİ+ Hakları” Solun Gündemine Ne Zaman
ve Nasıl Girmiştir? 

Tabi ki “eşcinsellerin hakları” durup dururken sol
saflarda ortaya çıkmamıştır. 

Düzeniçileşmiş, emperyalizmin güdümüne girmiş
“solun” gündeminde katledilen gerilla kadınlar yoktur,
hapishanelerde “sürekli faşizme karşı sürekli direniş”
içinde olan özgür tutsak kadınların hakları yoktur.

İşi, onuru, ekmeği için açlık grevi yapan, yüzlerce
gün direnen, günde 2 kez gözaltına alınan, defalarca
tutuklanan, Nuriyeler, Acunlar, Nazanlar,
Gülnazlar, Selviler, Nurseller, Alevler, Türkanlar
yoktur. 

Halkın sanatını yapabilmek için Süresiz Açlık
Grevinde olan Grup Yorum’un kadın emekçileri
Bahar ve Helin yoktur!  

Faşizme ve emperyalizme karşı direnenler
YDG’nin gündeminde yoktur.

Çünkü mesele kadın ya da erkek olmak değildir.
Devrimci olup olmamaktır ve YDG devrimcilere ve
devrimciliğe o kadar uzaklaşmıştır ki; devrimcilere
saldırıp her türlü sapkınlığı savunma noktasına gel-
miştir.

YDG çok açıktan sol saflara ciddi bir yozlaşmayı
meşrulaştırmak isterken yapılan bu rezaleti aslında
kendi de savunamamaktadır: 

“Etkinliğimizdeki bu sunumun doğuracağı tartış-
maları hesaplanmadan yapılması, etkinliği düzenleyen
tertip komitesinin bir eksikliği olarak görülse de”…

Şehit fotoğraflarının önünde dansöz oynatma
kepazeliği, tertip komitesinin bir eksikliği değildir,
“sorun doğuracağı tartışmaların hesaplanıp, hesap-
lanamamısı da” değildir. 

Sorun tamamıyla ideolojiktir. Burjuva ideolojisi-
nin en pespayene haliyle sol saflarda meşrulaştırılmak
istenmesidir. 

Halkımızın bir sözü vardır: “Akıllının ayıp dediği ile

ahmak iftihar eder.”

YDG’nin yaptığı tam da budur. Ne “cinsel özgürlük”
ne de “kadına karşı şiddet” ile açıklanabilecek bir
durum yoktur!

En Büyük Şiddet, 
Burjuvazinin Halklara Şiddetidir!

En Büyük Zulüm, Faşizmin 
Halkları Sömürmesi ve Katletmesidir!
Emperyalizme ve Faşizme Karşı
Savaşmayanlar, Ne Özgürlükten 
Ne Hak ve Özgürlük Mücadelesinden 
Ne de Kadının Kurtuluşundan Bahsedemezler!
Çünkü Halkın Bütün Sorunlarının Çözümü
Devrimde, Sosyalizmdedir!

Solu sol yapan değerler vardır. Solun belli değer-
leri ve gelenekleri vardır. Bu değerler ve gelenekler
şehitlerimizin kanı ve canıyla yaratılmıştır. 

- Şehit fotoğraflarının önünde ancak saygıyla eği-
linir ve onların yolundan yürünür, onların uğruna
canını verdikleri mücadelenin savunucusu olunur.

- Sol, proletarya ideolojisinin temsilcisidir.
Proletarya ideolojisinden uzaklaşmak demek solun sınıf
bilincinden yani kendisini var eden temel noktalardan
uzaklaşmak demektir. Dost ve düşman ayrımının orta-
dan kaldırılmasıdır.

- Emperyalizme ve faşizme karşı olmaktır.
Emperyalizmle, burjuva ideolojsiyle uzlaşmamak, cep-
heden savaşmaktır. 

- Her yerde her koşulda direnmek ve direnenlerin
yanında olmaktır. Halktan yana olmaktır. Halkın değer-
lerinden kopmamaktır. Her koşulda halkın direnme hak-
kını savunmaktır. 

- Değerleri can pahasına korumak, ilkeler uğruna
ölümü göze almaktır.

- Halkı politikleştirmek, halkı kendi sorunlarının
çözümüne katmaktır. Saflaştırmaktır. Halka zarar veren
eylemler yapmamak, halka zarar veren çalışmalar için-
de bulunmamaktır. Solun eylem ve faaliyetleri ak ve
kara kadar, gece ve gündüz kadar düşman faaliyetlerin-
den ayrılmalıdır.

- Solculuk ara yol aramamaktır. Ara yol aramanın
halkların çıkarına olmadığını bilmektir.
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- Solculuk örgütlü olmaktır, örgütü savunmaktır.

- Solculuk ideolojik ve örgütsel tasfiyeye karşı çık-
maktır.

Sol, sol olmaktan nasıl çıktı?
Dünya halkları, Marksist-Leninist önderliklerle önce

dünyanın altıda birinde, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı
sonrasında ise, dünyanın üçte birinde sosyalist veya
halkçı iktidarlar kuruldu. 

Bu süreçte emperyalizm, askeri, politik saldırılarının
yanısıra, dünya sosyalist sistemine, ulusal ve sosyal kur-
tuluş hareketlerine karşı ideolojik bir saldırı da başlattı.
Bu saldırı sosyalizmin kazanımlarına ve dünya halkla-
rında oluşturduğu sempatiyi ortadan kaldırmaya yönel-
di. Emperyalizm ulusal ve sosyal kurtuluş savaşı veren,
devrim yolunda ilerleyen örgütlere karşı da ideolojik
saldırılardan kontrgerilla tarzı saldırılara kadar çok
yönlü bir saldırı dalgası başlattı.

Dünyanın her yerindeki devrimci, ilerici kurtuluş
hareketleri, bu askeri saldırılar altında, öldüler, öldürdü-
ler, darbeler aldılar. Fakat SAVAŞIN SONUCUNU
BELİRLEYEN bu askeri darbeler değil, ideolojik
alandaki savaş oldu.

Emperyalizm önderlikleri ve örgütlülükleri hedef
aldı. Bu savaşın bir yanını askeri saldırılar oluştursa da
asıl savaş ideolojik alanda devam etti ve hala da sürüyor. 

Gerek dünyada gerekse de ülkemizdeki sol, önce
ideolojik olarak yenildi, ardında da fiziki teslimiyet
geldi. İdeolojik alandaki yenilgi burjuva ideolojisinin
sol saflara sızmasına neden oldu. Burjuva ideolojisi
solun içine, düzeniçileşen “sol“ eliyle taşındı. Sol görü-
nüm altında devrimci saflara sızan burjuva ideolojisiyle;
solun eylem, ahlak, sanat ve kültür anlayışı dejenere
edilmeye başlandı. 

Frances Stonor Saunders’in “Parayı Verdi Düdüğü
Çaldı: CIA ve Kültürel Soğuk Savaş” kitabı hakkında
James Petras’ın tanıtım yazısından aktaracağımız bölüm
bu gerçekliği açık bir şekilde gözler önüne seriyor: 

“CIA’in kültürel alanda uygulamaya koyduğu ikinci
yöntem ise daha sinsiceydi. Bu kez açıkça Avrupa’daki
anti-emperyalist duruşu hizaya getirmek ve ABD kültür
ve yönetim biçimini yüceltmek amacı taşıyan senfonile-
ri, resim sergilerini, dans gösterilerini, tiyatro topluluk-
larını ve ünlü caz ve opera sanatçılarını teşvik ediyordu.
Bu politikanın ardında yatan niyet askeri-iktisadi impa-
ratorluğunu destekleyecek kültürel hegemonyayı elde

edebilmek için ABD kültürünü sergilemekti. CIA,
Avrupalılar’ın, Washington’un ırkçı politikalarına duy-
duğu nefreti köreltmek için siyah sanatçılarını —özellik-
le de (Marion Anderson gibi) şarkıcıları, yazarları ve
(Louis Armstrong gibi) müzisyenleri— Avrupa’ya gön-
dermeye oldukça meraklıydı. Siyah aydınlar, yazar
Richard Wright örneğinde olduğu gibi, ABD’nin sanat-
sal senaryosunda rol almak istemeyecek ve bunu açıkça
eleştirme yolunu seçmeye yeltenecek olduklarında der-
hal listeden çıkarılırlardı.”

“Sosyalizm yıkıldı, devrimler bitti, ideolojiler
öldü” diye süren ideolojik kuşatmada solun büyük bir
bölümü silahlarını bırakarak emperyalizmle uzlaştı. 

Türkiye Solunda Yaşanan Yozlaşma ve
Çürümeden Etkilenmediysek, Burjuva İdeolojisi
Saflarımıza Sızamadıysa Marksizm-Leninizmden
Sapmadığımız, İktidar İddiamızdan
Vazgeçmediğimiz İçindir!

ML’den proleterya ideolojisinden, devrim düşünce-
sinden, silahlı mücadeleden vazgeçmediğimiz için bize
‘sekter’ dediler, ‘çağın gerisinde’ dediler, ‘dinozor’
dediler… Biz devrimci çizgimize, ML’ye sımsıkı sarıla-
rak sahip çıktık. İşte bu nedenle terör listelerine alındık. 

11 Eylül 2001’de ABD’deki ikiz kulelere saldırı
olduğunda, CIA Başkanı George John Tenet,
2002’nin Şubat ayında Amerikan Kongresi’ne sun-
duğu raporda, Bush yönetiminin uluslararası terör
örgütlerinin tanımlamasını genişletmesini istedi.
Amerikan Kongresi’ne sunduğu raporda, 5 örgütün ve 4
ülkenin ABD tarafından hedef alınması gerektiğini
belirtti. Bu örgütler: Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi (DHKP-C), Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri (FARC), Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi (FHKC), İslami Cihad ve Hamas’tır. 

DHKP-C “ABD’yi ve Afganistan’daki harekatını
AÇIKÇA eleştirdi” diye terör listesine alınmıştır.
Listede yer almasının nedeni; tonlarca patlayıcı ile yap-
tığı silahlı eylemler değil, ABD’nin işgal politikalarına
cepheden tavır almasıdır. Bugün bu listede yer alan
örgütlerden, hala mücadele eden yalnızca Parti-
Cephe kalmıştır.

Emperyalizmin “ya düşünce değişikliği ya ölüm”
saldırısına teslim olmayan, 7 yıl boyunca  bizim ülke-
mizde devrimci avukatlık, devrimci sanatçılık olmasın
istiyor. Bu nedenle halkın avukatları 159 yıla yakın ceza
aldılar. Halkın sanatçıları halkın şarkılarını söyledikleri
için terör listelerine alındı, konser yapmaları dünyanın
her yerinde yasaklanır hale geldi. Halkın şarkılarını söy-
leyebilmek için Süresiz Açlık Grevi yapıyorlar.  

Devrimci sanatçılık yapılacaksa 1996 ölüm orucu
şehidi Ayçe İdil Erkmen, Ayşe Gülen  gibi yapılacak.
Grup Yorum gibi yapılacak. 

Nazım Hikmetlerin, Yılmaz Güneylerin ve diğer
devrim şehitlerinin önünde transseksüel bir dansöz
oynatmak bırakalım devrimciliğe hiçbir kültüre sığmaz.3 

TE
M

M
U

Z’
D

A
N

 B
ER

İ A
D

A
LE

T 
İÇ

İN
 Ö

LÜ
M

 O
R

U
C

U
N

D
A

 O
LA

N
 M

U
ST

A
FA

 K
O

Ç
A

K
,

22
Sayı: 8   
5 Ocak
2020



Halkımız şehitlerinin, ölülerinin önünde dansöz
oynatmaz.

Dansözü oynatan emperyalizmin sol görünüm altın-
daki ideologlarıdır. 

Emperyalizmin ideolojik saldırıları Wallerstein,
Bookchin, Hardt ve Negri, Noam Chomsky, Fukuyama
gibi küreselleşme teorisyenleri, sosyalist sistemin yıkıntı-
ları üzerinde emperyalizmin imparatorluğunu meşrulaş-
tırdılar. Avrupa’daki göçmenleri, “devrim” mücadelesi-
nin temel gücü yerine koydular. Kadın hakları, çevrecilik,
eşcinseller düzeniçi solun temel gündemi haline geldi. 

Sınıf mücadelesi unutuldu. Bilimden, tarihten
uzaklaşarak ileri sürülen sivil toplumcu, küreselleşmeci
teorisyenler, emperyalizmin solu sol olmaktan çıkar-
ma politikalarının ideolojik taşıyıcıları oldular. 

Bütün mesele sınıf mücadelesinin ve sınıfların inka-
rıydı. Sınıf mücadelesinin inkarı, İKTİDAR iddiası ve
savaşından vazgeçmekti. Solun ezilen halkları örgüt-
leme sorumluluğundan kaçmaktı. 

Eğer iktidarı istemiyorsanız, burjuvazi için en “mak-
bul” olan sizsiniz; istediğiniz gibi “muhalefetçilik”,
“protestoculuk” oynayabilirsiniz.

Grevden mitinge, barikat savaşlarına kadar sınıf
mücadelesinin yüzlerce yıldır başvurulan klasik biçim-
leri, “sivil itaatsizlik” olarak, örgütler ise, “sivil toplum
kuruluşları” olarak adlandırılmaya başlandı.  Türkiye
solu durduk yere eşcinselleri keşfetmedi. 

YDG işte bu ideolojik iflasın sonucunda şehitlerin
önünde transseksüel dansözlü eğlence düzenlemiştir. Bu
pespayelik, burjuva kültür ve sanat anlayışının en dibe
vurulmuş hali dünya halklarına  devrimci sanat olarak
yutturulmaya çalışılmaktadır. 

Devrimci Sanat ve Kültür Nedir?

Kültür; “bir toplumun veya belli bir topluluğun
bilim sanat, ahlak, eğitim alanındaki ürün ve biri-
kimleriyle duygu, düşünce, kurallar ve değerlerinin
toplamı kültür olarak değerlendirilir.” (Hayatın
İçindeki Teori, Cilt 1, syf:106) 

Sınıflardan bağımsız kültür yoktur. Her kültür veya
kültürün bir parçası olarak tanımladığımız her düşünce,
her duygu, her bilimsel, edebi eser, tüm ahlaki kurallar
belli bir sınıfın kültürünün parçasıdır. 

YDG’nin kültür festivali diye yutturmaya çalıştığı
burjuvazinin kültür ve ahlak anlayışının bile en kaba en
yozlaşmış halidir. 

Sanat; yaşanan gerçeklerin estetiksel bir biçimde
kimi zaman geniş bir hayal gücü ve yaratıcılıkla
kimi zaman ise doğrudan bir kurguyla ifade ediliş
biçimidir.

Halka sunulan “gösterinin” sanatla da ilgisi yoktur.
YDG tarafından sanat adı altında halka sunulan düzenin
yoz kültürüdür. 

Düzen sanatı yozlaştırarak halka ve mücadeleye
karşı kullanır. Filmden müziğe, edebiyattan tiyatroya,
karikatüre, resme kadar her şeyi kullanır. İçi boşaltılan
sanat halkı uyuşturmak, örgütsüzleştirmek içindir. Halkı
bireycileştirmeye hizmet eden bir araçtır. Daha da ötesi
burjuvazinin ve emperyalizmin ideolojik güdümü altın-
daki solun elinde halkı yozlaştırma ve uyutma aracı
haline gelmiştir. 

Şehit fotoğraflarının önünde dansöz oynatmanın
sınıflar mücadelesine nasıl bir katkısı vardır? Halkımız
adaletsizlik yüzünden sokaklara inerken, ÖO’daki
Mustafa Koçak’ın ailesi evlatlarının sesini duyurmak
için her yeri eylem yerine çevirirken YDG’nin dansöz
oynatmasının ölüm orucundaki Mustafa Koçak ve süre-
siz açlık grevindeki Grup Yorumculara nasıl bir katkısı
var? 

Mustafa ve Grup Yorum’un direnişini baltalamaktan,
halkı devrimcilerden uzaklaştırmaktan başka bir işlevi yok.

Devrimci sanat halkı eğiten, gerçekleri görmesini
sağlayan ve bu gerçekliği nasıl değiştireceğine dair
düşündüren ve harekete geçirendir. Devrimci sanat
halkı sosyalizm ruhuyla eğitebilmek ve ideolojik olarak
değişip dönüşümünü sağlayabilmektir. 

Halka gerçekleri gösteren devrimci sanatın bir ürünü
olan F Tipi Film buna örnektir. Sokak tiyatroları, fotoğ-
raf sergileri, çocuk orkestraları buna örnektir ve örgütlü
olmalıdır. 

Halkı devrimci kültürle bütünleştirmek ve devrimi
halk kültürüyle zenginleştirmek için halkın yüreğinde
yer edinmek önemlidir. Bu yeri halkın sanatçıları Nazım
Hikmet, Yılmaz Güney, Ruhi Su, Grup Yorum doldur-
muştur. Onların şiirleri, türküleri fimleri halkın gönlün-
de taht kurmuştur. 

STALİN “Sanatçılarımız insan ruhunun mimarı-
dırlar” demiştir. 

Dansöz oynatarak insan ruhunun mimarı olunmaz. 

Dünya halklarının sanat hazinesinde iyi ve güzel olan,
halktan yana olan her şeyin mirasçısı devrimcilerdir. 

Halk kültür ve sanatının yozlaştırılmasına izin ver-
meyeceğiz. Şehitlerimizin kanları uğruna yarattıkları
solun değer ve gele-
neklerinin çürütülme-
sine, sanat adına altın-
da halklarımızın yoz-
laşma bataklığına
çekilmesine, sanat adı
altında her türlü rezil-
likle halklarımızın
aptal yerine konulma-
sına asla izin vermeye-
ceğiz. 

İnsan ruhunun
mimarı olmak; ayak- 1
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larını hayatın gerçeklerine ve ülkenin toprağına sağ-
lam basmak demektir.

Dünya halklarına umut olmak, sömürü ve zulme
karşı kazanabileceğimiz inancı ve iddiası taşıyabil-
mektir. 

Düzenin pompaladığı yılgınlık ve çaresizliğe karşı
halklara emperyalizmi yenip kazanabileceğimize
dair bir çoşku kazandırabilmektir. 

Ezenin ve ezilenin olduğu yerde ezilenlerden ve
sömürülenlerden yana taraf olmaktır. Bütün emek-
çilerin kapitalist kölecilik zincirinden kurtulmasın-
dan yana olmaktır.  

Müziği, edebiyatı, sinemayı, sanatı ve kültürü ideo-
lojik kökeninden kopartmak istiyorlar. Müziğin ideolo-
jik yönünü yıkmak istiyorlar. Oysa müzik bir toplumsal
biçimlendirme aracıdır.

Devrimci sanat, gerçekleri devrimci bir tarzda haya-
ta taşımaktır. Hayatın içinde sosyalizm ruhu ile halkı
eğitmektir. 

Biz yeni ve devrimci sanat anlayışıyla daha ileri
olanı yaratıyoruz. 

Çünkü sanat halkın zevklerini geliştirmeli, talep-
lerini sürekli olarak yükseltmeli halkı yeni güçlü
fikirlerle donatmalı ve onların ileri hep ileri gitmesi-
ne yardım etmelidir.

Çünkü burjuva kültürünün ahlaki temeli ÇÜRÜM-
ÜŞTÜR VE DAĞILMAKTADIR.

YDG’nin halka sunduğu “kültür” kapitalist özel mül-
kiyetin, burjuvazinin çıkarlarının hizmetine girmiştir. 

Burjuva yazarlar, film yönetmenleri, müzisyenler
güruhu toplumun ileri tabakasının dikkatini toplumsal
ve siyasal mücadelenin canlı sorunlarından ayırmaya ve
onları ucuz anlamsız sanat ve edebiyat batağına mafya,
magazin yıldızlarını konu alan, ahlaksızlığı göklere
çıkaranların propagandasını yapan sanat, edebiyat bata-
ğına çekmeye çalışmaktadırlar. 

YDG’nin düzenlediği dansözlü eğlenceler halkı
mücadeleden uzaklaştırıp devrimcilere düşmanlaştıran
bir rotaya girmesine hizmet etmektedir. 

Biz halktan, sosyalizmden yana olanda ısrar edeceğiz.

1- Halk için

2- Cephe için

3- Devrim için sanat yapacak, bu sanatı halkın örgüt-
lenmesinde en büyük güce dönüştüreceğiz. 

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Sovyetler
Birliği’nde halk Nazilere karşı savaşırken, Cephede
sanat eserleri, bayrakların yanına en güzel yere asılmış-
tır. Çünkü o sanat eserleri Nazileri yeneceklerine dair
halka umut taşmıştır. Sadece sosyalizmin halkların gele-
ceği olabileceğine dair inancı büyütmüştür. Nihai sonda
da zafer sosyalizmin olmuştur. 

Halkın kültürünün ileriye taşınmasına hizmet
etmeyen, halkın mücadelesini büyütmeyen herşey
burjuvaziye hizmet eder. 

Burjuva ideolojisinden gelen her türlü saldırıya
karşı cepheden sınıf kinimizle cevap vereceğiz. 

Sol saflarda burjuva ahlak, kültür ve sanat anlayışıy-
la devrimci kültür ve sanatın yozlaştırılmasına, çürüme-
ye izin vermeyeceğiz. 

BİZ var oldukça burjuva ideolojisinin sol saflara
“solcular” eliyle sızdırılmasına, halklarımızın aşağılan-
masına, beyinlerinin burjuvazinin hizmetine sokulması-
na izin vermeyeceğiz. 

YDG halklarımıza rezilliğin, devrimci kültür ve sana-
tın aşağılanmasının, çürümenin hesabını vermelidir.

Türkiye halklarından özür dilenmelidir. 

YDG’nin gençlerimizi burjuvazinin yoz bataklığına
çekmesine, burjuva ideolojisi ve yaşam tarzıyla gençle-
rin beyinlerinin çalınmasına izin vermeyeceğiz. 

BUGÜN DEVRİMCİ OLMAK CEPHELİ
OLMAKTIR. 

Bu ülkede devrimci sanatçılık yapılacaksa
Cepheliler gibi yapılacaktır. 

Bugün DEVRİMCİ SANATÇI OLMAK HALKI
İÇİN Pir Sultan gibi “dönen dönsün ben dönmezem
yolumdan” diyerek, Nazım gibi “ben yanmazsam, sen
yanmazsan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” diyerek
ölümü göze alabilmek ve gerektiğinde ölmektir. 

Halkımızın geleceği devrimci sanat ve kültür-
dedir. 

Halkımız kendi kültürüne ve ahlak anlayışı-
na karşı olan hiçbir şeyi kabul etmemiştir ve
bundan sonra da etmeyecektir. 

Dansözlü festival Türkiye halklarının tarihi-
ne bir utanç sayfası olarak geçmiştir.  

YDG’nin yapması gereken bu çürümenin
muhasebesini yapmak Türkiye halklarından ve
soldan özür dileyerek devrimci ahlak, kültür ve
sanat anlayışına yeniden sarılmak ve sosyalizme
dönmektir. 

Çürümenin, dibe batmanın sonu yoktur. 

Yolun neresinden dönerseniz dünya halkları
kazanacak. Dönmezseniz tarih sizi affetmeyecek!3 
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A
lman basınında çıkan bir haber:
İngiltere’de ajanlara cinayet ve işkence
izni verilmiş!

İngiltere’de mahkeme, iç istihbarat kurumunun
(IPT) ajan ve muhbirlerinin aralarında cinayet ve
işkencenin de bulunduğu suçları işlemesini yasa-
lara uygun bulmuş.

İnsan hakları örgütleri, işlenen bu suçlarla ilgili
mahkemeye başvurmuş ve çıkan sonuç bu. Şimdi
temyize gideceklermiş. Bu süreçte ajanların terör
girişimlerini engelleyebilmeleri için bu işlemleri ve
bu yetkiye sahip olmalarını gerektiyormuş.
Hükümet ajan ve muhbirlere yargı dokunulmazlığı-
nın da altını çizmiş. Sonuç olarak ajanların ve
muhbirlerin böyle bir yetkisinin olmasına hükmet-
miş... 

İnsanları öldürmek yasal olabilir mi? Yasalarla
katliamlarını meşrulaştırmak istiyorlar...

Biz bunu şöyle ele alabiliriz. “Terör” bahanesi ile
devletin ajan ve muhbirlerine cinayet ve işkence
yetkisi vermek demek, en başta devrimcilere karşı
açılmış yeni bir savaştır. Zaten yaptıklarını, şimdi
yasal olarak yapacaklar ve daha çok katliamlar
olacağının ilanıdır bu.

Emperyalizm açıktan halk çocuklarını katletme-
nin yollarını yapıyor. Faşizm Sılalar’ı, Berkinler’i
katlettiğinde ‘yasal’ deyip meşru kılmaya çalışıyor.
Çünkü yasalar, düzeni meşrulaştırmak için
yapılır. İşledikleri suçları, katliamları ve sömü-
rüyü sürdürebilmek için. 

- 21 Aralık’ta Cumhuriyet gazetesinde şöyle
bir haber yayınlandı: YAĞMUR SUYU İLE
YAŞAMAK

Ilısu Barajı nedeniyle iki köy aylardır elektriksiz
ve susuz. Baraj geçen temmuzdan bu yana su tut-
maya başlamış ve o zamandan beridir iki  köyde
su ve elektrik yok. İnsanlar su için üç km yürümek
zorunda kalıyorlar ve elektrik yok. Çatıda biriken
suyu içmek zorunda kalıyoruz diye açıklamalar
var. iki km yürüyüp şarj ediyoruz telefonlarımızı.
Akşam hava karardıktan sonra hayat duruyor. İki
aydır, bugün yarın diyerek bizi geçiştiriyorlar, soru-
numuzu çözmüyorlar diye sitemde bulunmuş muh-
tar.

Sonuç olarak çok basit çözülecek bu sorun-
ları kapitalizm çözmüyor. Çünkü halk umrunda
değil onun. Onun umrunda olan sadece kar ve
para. Bundan kaynaklı da insanların sorunları-
nı bu düzen çözemez. Halk, barajda basit bir su
birikiminden kaynaklı yıllarca susuz ve elek-
triksiz bırakılıyor. 

- Kanal İstanbul Projesini tartışıyorlar.

Amerika, Karadeniz’e geçiş için, Montrö
Anlaşması’nın denetiminden çıkarak kendine yeni
bir yol yapmak istiyor. AKP ve diğer partilerin hiç-
biri buna karşı bir şey yapamazlar. Yani iktidarda
kim olursa olsun o bölgelere savaş gemilerini
vs denetimsiz götürebilmek için bütün partiler
de aynı şeyi yaparlar.

Şu anda karşı çıkıyor görünmelerinin nedeni
hem AKP’ye vurmak hem de projeden AKP’nin
cebini doldurması... Böylesi projeler hep olacak,
devrim olmadan. Vatanımız parsel parsel satıl-
maya devam ediliyor ve her geçen gün bir
yenisi daha ekleniyor buna... 

- 2019’da doğamızı katletmeye devam ettiler. 

Hazal Ocak yazmış katliam yılı diye.. Oniki bin
yıllık dipsiz göl kurumuş. Kaz Dağlarında doğa için
mücadele sürüyor.. 

On binlerce ağaç yok oldu.. 

Çanakkale’de tek içme ve kullanım suyu kayna-
ğı Atıkhisar Barajı su toplama havzasına yapılma-
sı planlanan altın madeninin proje sahibi Kanadalı
şirket Alamos Gold, bölgede on binlerce ağacın
katledilmesine yol açmış... 

Ergene’nin bitmeyen çilesi... İkiyüzseksen kilo-
metrelik Ergene nehri, sanayi tesislerinin atıkları
nedeni ile zehir akıyor. İlk akmaya başladığı yerde
içme suyu olan Ergene’nin, on km sonra rengi
değişiyor ve otuz km sonra bir zehire dönüşüyor.

Termik santraller yapılmaya devam ediyor.

Onlarca kömürlü termik santral tesisi faaliyette.

Yani kapitalizm ve emperyalizm sadece
insana değil bütün her şeye düşman. Doğanın
yaşayabilmesi için de emperyalizmin yok
olması gerekiyor. Yani bütün bu doğa katliam-
larının sorumlusu da emperyalizmdir; çünkü
gölgesini satamadığı ağacı keser ve bu tabloya
baktığımızda tam da bunu görüyoruz. Çıkarları
uğruna bütün doğayı yok ediyorlar.
Sömürünün bir başka tarafı... 

*****
- Hürriyet gazetesinde okuduğum bir haber: 

Almanya’nın silah ve askeri malzeme satışı,
2019’un Ocak ayı ile Aralık ayı arasında yaklaşık 1
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sekiz milyar Euroya ulaşarak rekor kırdı.
Satışların %44.2’si müttefiki olmayan ve NATO
ve AB’ye üye olmayan ülkelere satılmış. 

Kendi çıkarları için yapmayacakları hiçbir
şey yok aslında. Bu durum da onu gösteri-
yor. Bir yandan demokrasi yok diye ülkeleri
eleştiriyorlar; ama silah satmaya gelince her
şeyi görmezden geliyorlar. Kendilerini
(Almanya ve diğer kapitalist ülkeler) hep
‘örnek ülke’ler olarak ve demokrasinin oldu-
ğu, yaşanılacak yerler olarak gösterip insan-
ları inandırmışlar, aslında kandırmışlar.

Ama aslında bütün savaşların ve ölümle-
rin tek sebebi onlardır.

*****
- Gerçek Haber Ajansı’nda yayınlanan haber

şöyle:

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, 19
Aralık günü HDP’yi ziyaret etti.

HDP’nin tüm üst düzey yöneticilerinden oluşan
bir heyetle karşılandı ABD Büyükelçisi.

HDP resmi twitter sayfasından “ABD Ankara
Büyükelçisi David Satterfield, nezaket ziyaret-
leri kapsamında partimizi ziyaret etti. Eş Genel
Başkanlarımız Buldan, Temelli ve Eş Genel
Başkan Yardımcımız Hişyar Özsoy, Satterfield
ile Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmele-
re dair görüş alışverişinde bulundu.” diye
duyurdu bu ziyareti.

Ancak neyin nezaketi olduğunu açıklamamış
HDP.

Trump “kavga ettirdim sonra barıştırdım” diye
açıkladığı Barış Pınarı adı verilen katliam operas-
yonunda, çoğu Kürt binlerce insan ölmüştü. 

Bugün ülkemizde AKP’nin her kesime uygula-
dığı baskı ABD onaylı, ABD için olduğu açıkken,
AKP faşizminin sesini çıkartmasına izin vermediği,
her türlü keyfiliğe maruz bıraktığı HDP’ye yapılan
bu “ziyaret”in nedeni merak konusu. Tabii ki
nezaket ziyareti ile açıklanabilecek bir durum
olmadığı kesin.

Ancak halktan yana siyaset yapma iddiasında
olan bir partinin, bırakalım ülkemizdeki, tüm dün-
yadaki adaletsizliklerin baş sorumlusu olan ABD
gibi bir ülkenin büyükelçisinin ziyaretini neden
kabul ettiği tartışma konusu olabilecek bir konu.

“Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmelere
dair görüş alış verişi” denilen ziyaret ile ilgili
HDP’ye gönül vermiş seçmenine bu görüş alış
verişinin içeriği daha açık ve net ne zaman açıkla-
nacağı bekleniyor.

Sonuç olarak; halkların ortak düşmanı ABD

emperyalizminin kara ordusu olmuş, üs devleti
kurdurmuş bir anlayış var ortada.

HDP’nin başta Kürt Halkı olmak üzere halkları-
mızla ne ideolojik ne de siyasi olarak hiçbir bağı
yoktur! Onların düşmanlarımızı dost edinmiştir.

AKP faşizminin Grup Yorum’a salonları yasak-
ladığı, meydanlarda vermek istediği konserlere
gaz bombalarıyla saldırdığı bir süreçte, HDP de
Van’da salonları yasakladı Grup Yorum’a.

Devrimcilere ne ilk düşmanca saldırılarıydı bu,
ne de son. Ancak bu saldırıya akıllarınca bir de
gerekçe bulmuşlardı: “Rojova Devrim Değildir
Diyorlar”

Tarih ne yazık ki Kürt milliyetçi hareketi
değil, Grup Yorum’u haklı çıkardı. Ne yazık ki
diyorum; çünkü bu süreçte ulusal onuru çiğne-
nen, ABD emperyalizminin “23 centlik askeri”
yapılan yine Kürt halkı oldu.

“Biji Obama” deyişlerinin mükafatını,
Trump’tan “harika ortak, inanılmaz savaşçılar”
söylemiyle aldılar. Ancak hiçbir halkın hakları-
nı ve geleceğini umursamayan ABD emperya-
lizmi, Kürt halkının geleceğini de zerrece umur-
samadı.

Gazeteci İgnatus, "Suriye'deki cesur
Amerikalılarla tanışın" diye bir yazı bile yazdı.
Onların saflarında, onlar için, onların silahlarıyla,
onların düşmanlarına karşı savaşıyorlar diyorlardı.
ABD’nin 200 yıldır Ortadoğu’da elde edemedi-
ğini, Kürt milliyetçi hareket “gönüllü” olarak
yaptı.

Katliam, emperyalizmin doğasıdır. Kürt gençle-
rini, bölge halklarının katili yaparken aynı zaman-
da da Türkiye oligarşisini kullanmaya devam etti.
Sınırötesi operasyonlara izin vererek yüzlerce
PKK’liyi katlettirdi aynı zamanda.

Sonuç olarak, Kürt milliyetçi hareketin
gururla andığı her şey, halklar için onursuzluk-
tur! Çünkü onlar halkların değil emperyalizmin
safındadırlar.3
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Uyuşturucunun devlet eliyle halkı zehirlemek
için kullanıldığını biliyoruz. Yoksulun hak-
kını çalmada, halk çocuklarının eğitim hak-

kını gasp etmekte, halkı intihara sürüklemekte mahir
olan devlet, AKP iktidarı iş uyuşturucuya gelince bece-
riksizleşiyor ve uyuşturucu satıcılarına engel olamıyor... 

Devrimcilerin kurumlarını basmada, konserleri
yasaklamada, demokratik eylemlerde daha sesini çıkara-
madan eylem yapanları gözaltına almakta mahir olan
Devlet, gençlerimiz uyuşturucu ile zehirlenirken nerede?

Burada söz konusu olan basit bir becerisizlik değil-
dir. Uyuşturucu, sosyalizmin dünya halklarına umut
olmasının önünü kesmek için, emperyalistlerin sömür-
geciliğine karşı başkaldırılmasın diye halk düşmanları
tarafından bilinçli ve örgütlü olarak gerçekleştirilen bir
saldırıdır. Bu nedenle de iktidar organları uyuşturucu-
nun dağıtılması, satılması, yaygınlaştırılması karşısında
önlem almaz; tam aksine zehirlemeye devam edebilmek
için tüm koşulların seferber eder.

İşte bu çelişkiyi ortaya koyan çarpıcı bir örnek:

Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’nde basın
toplantısı düzenlendiği sırada, kurumun önüne gelerek
tacizlerini sürdüren polislerden birisi torbacılardan para
alırken görüntülendi.

İdil Kültür Merkezi önündeki kameradan kaydedilen
görüntüde görülen Z29 numaralı zırhlı aracın amiri,
üzerinde beyaz ceket olan polis Fatih Sultan Caddesi
üzerindeki torbacılardan zarf içerisinde para alırken
görüldü. Polis amirinin torbacılardan para aldığını
gören esnaf, bunu fotoğraflayarak delili kaymakamlığa
ulaştırdı. Fakat torbacıları koruyup kollayan polis ami-
rine yönelik herhangi bir yasal işlem gerçekleşmedi. 

Suç var;

Delil var;

Yasalar var;

Fakat devlet, halk için
değil, halka karşı örgütlen-
miş olduğu için torbacılar
da, torbacıların hamisi
işkenceci polis amirleride
açıktan faaliyetlerini sür-
dürüyorlar.

Devrimcilerin kurum-
larını basıyorlar, çünkü
mahallelerde uyuşturucu,
fuhuş kumar üzerinden
rant elde edip, halkımızı
yozlaştırarak devrimci
mücadelenin önüne bari-
kat örmek istiyorlar. 

Uyuşturucu, Berkin’i vuran gaz fişeği ile aynı nitelikte
bir silahtır. Bir yandan çocuklarımızın beynine gaz fişeği
atıyorlar, diğer yandan ise beyinlerimizi ele geçirmek için
uyuşturucuyu aleni olarak mahallelerimize sokuyorlar.

Polis, halkı koruyan bir kurumun temsilcisi değil;
tam aksine halka saldıran, halkı susturmayı-bastırmayı
esas alan, halkın birliğini bozmak için politika üreten,
bir iktidarın koruyucusudur.

Yoksa, beyaz ceketli, Z29 numaralı zırhlı aracın ami-
rini, torbacılardan para alırken fotoğraflanmasına rağ-
men serbest dolaşamaz. 

DEVLET, TORBACILARDAN PARA ALIR-
KEN GÖRÜNTÜLENEN BEYAZ CEKETLİ
POLİS AMİRİNİ KORUYOR; 
HALK HESAP SORACAK!

GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYEN, BEYAZ
CEKETLİ POLİS AMİRİ HALKA HESAP
VERECEK!

UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ KOMİTELERİ,
Z29 NO’LU ZIRHLI ARACIN AMİRİNDEN
HESAP SORACAK!

HALKIMIZ SAFLARA
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞA

TORBACI POLİSLER HALKA HESAP VERECEK

UYUŞTURUCUDAN ÖLMEYELİM;
UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ

KOMİTELERİNDE 

ÖRGÜTLENELİM!

Mersin Tarsus’ta Barbaros Mahallesi’nde 25
Aralık günü, V.A. isimli bir genç fenalaşarak has-
taneye kaldırıldı. Üzerinden  metamfetamin türevi
sentetik uyuşturucu olarak bilinen ateş-buz adlı
madde çıkan genç hayatını kaybetti.

22 Aralık günü, İzmir'in Karabağlar ilçesinde
doğum günü partisinde uyuşturucu kullanan
Yusuf A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Anadolu toprakları genci-yaşlısı, kadını-erke-
ği ile milyonlarca insanımızın kanıyla yıka-
nırken, halkımızın emeğinden, alınterinden,

dişiyle-tırnağıyla yaptıklarından çalınırken, gençlerimi-
zin beyinleri uyuşturulurken, genç kızlarımız, kadınları-
mız etlerini satmak zorunda kalırken, oyun çağındaki
çocuklarımız birer köle gibi çalıştırılıp sokaklarda aç ve
soğukta savaşmak zorunda bırakılırken, insanlarımız
“takdir-i ilahi” denilerek doğal afetlerde katledilirken,
işkence tezgahları durmadan çalışırken… Devrimci
olmak kadar doğal ve zorunlu bir şey olamaz. Tüm bun-
ların yaşandığı bir ülkede devrimcilik yapmak ne ola-
ğanüstü bir durumdur ne de bir ayrıcalıktır.

Anadolu topraklarında yaşayan ve yaşananları gören,
hisseden her insan devrimcilik yapma sorumluluğuyla
karşı karşıyadır.

Toplumlar tarihi sömürünün, zulmün, zorbalığın tari-
hidir. Ama tarih bununla sınırlı değildir. Sınıflar savaşı-
na tanıklık etmiştir tarih. Ezenle ezilenin, sömürenle
sömürülenin, zalimlerle zulme uğrayanların savaşının
tanığıdır. Başkaldırı vardır bu tarihte, isyan vardır.
Direniş vardır, boyun eğmeme vardır. Bunların yanında
ödenen ağır bedeller, yaratılan kahramanlıklar ve sonu-
cunda kazanılan zaferler vardır. Çoğu zaman da bedeller
ve kahramanlıklar ölümle özdeşleşmiş, yaşamı fedada
ifadesini bulmuştur.

Bilinir ki, tarihte kazanılan tüm zaferlerin altında
ölüm bedeliyle yaratılan kahramanlıkların imzası bulu-
nur.

Çiftehavuzlar'dan yükselen, "Ellerimizde silahları-
mız, dilimizde sloganlarımızla kucaklıyoruz ölümü"
haykırışı tüm Türkiye'de yankılanıyor artık. Bu yankı
her gün biraz daha güçlenecek ve faşizmin tüm kaleleri-
ni zaptedecek.

Yükselen ses oligarşiye hiçbir dönem yaşamadığı
korkulu anlar yaşatıyor. O kadar çok korkuyorlar ve o
kadar büyük panik içindeler ki, salt bugünü kurtarma
telaşıyla ellerindeki bütün güçleri seferber etmek gere-
ğini duyuyorlar.

Bu nedenle sürekli katlediyorlar. Dilek Doğan,
Günay Özarslan, Leylalar, Mahirler… Sürekli katledi-
yorlar. Sanıyorlar ki öldürdükçe bitiririz bunları. Ama
tam tersi oluyor, biz bir öldükçe binler olup yeniden

çıkıyoruz karşılarına. Direniş geleneği bayrak
yarışına dönüyor. Saboların teslim olmama gele-

neği Adana’da başka bir boyutta çıktı karşılarına.
Onların sesi bugün Yüksel’den, Düzce’ye, F
Tiplerinden Armutlu’ya uzandı. Biz dünden daha güçlü-
yüz. Onlarsa her gün saldırdıkça daha da zayıflıyor,
daha da saldırganlaşıyor, vahşileşiyorlar. Yolu yok, tarih
kararını verdi bir kez. Onlar tarihsel ve bilimsel olarak
yenildiler…

Karşılarında savaşan, her koşulda çizgisini sürdüren
bir güç var. Üretken, istikrarlı bir güç bu… Yok,olmu-
yor, geri çekilmiyor, darbelerden etkilenmiyor, sürekli
kendini yeniliyor. Halkların gücünü, halkların özlemini,
halkların taleplerini dile getiriyor, somutlaştırıyor, yaşa-
ma geçiriyor. Bu gücün her zorluğu yenecek bir iradeye,
tüm dengeleri altüst edecek bir önderliğe, Türkiye'yi
sarsacak güçlü bir geleneğe sahip olduğunu çok iyi bili-
yorlar, bunun dehşetini yaşıyorlar.

Telaş ve panik içindeler. İşkencecilerine, katillerine
emirler yağdırıyorlar: "Duvara sırtınızı dayayarak yürü-
yün.", "Duraklarda durmayın.", "Otobüslere binmeyin.",
"Kahvelerde oturmayın.", "Lokantalarda yemek yeme-
yin." vb. Devriye de gezemiyorlar, servislerine de bine-
miyorlar. Kimseye görünmeden, yeraltında yaşamak
istiyorlar, tek çareleri bu. Ama böyle yaşayamazlar,
nefes almak zorundalar.

Korku ve paniğin kök saldığı bu yüreklerle faşizm
hiçbir şeyi koruyamaz. Neyi koruyacaklar? Saraydan
meclise onlarca araç, binlerce korumayla gidenler.
Düzeni mi, kendilerini mi, bu emirleri verenleri mi? O
hale geldi ki neredeyse güçlerinin yarısını kendi koru-
malarına ayırdılar. Diğer yarısı nereyi koruyacak?
Sokağa çıkamayacak hale gelmiş, dolaşamayan bir güce
nereye kadar güvenilebilir?

Korku yok olmaktır, panik dağılmaktır.
Korkunun direnişi, paniğin disiplini olmaz. Hep

kaçacaklar, hep teslim olacaklar, hep bozguna uğraya-
caklar ve hep yalvaracaklar. Bu onların değişmez kader-
leridir, alınlarına yazılmıştır. Hiçbir katliam bu kaderi
değiştiremez, hiçbir yardım bu yazıyı silemez. Her kat-
liam korkularını biraz daha arttıracak, öldürdükçe pani-
ğe kapılacaklar ve kaçınılmaz sonlarına biraz daha yak-
laşacaklar.

Hep rüyalarına gireceğiz, bizimle yatıp, bizimle kal-
kacaklar. Gözlerini kapattıkları an karşılarında bizi

6.
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görecekler. Yattıkları yatakta, oturdukları sandalyede,
bindikleri arabada, yedikleri yemekte hep biz olacağız. 

Çünkü biz halkız, her yerdeyiz ve haklıyız.

30 NİSAN 1992 ADANA
“Nerede ve ne görev verilirse verilsin yapmaya, bu

uğurda her türlü bedeli ödemeye hazırım.”
Esma Polat
Adana Kurtuluş Mahallesi yüzlerce işkenceci tara-

fından sarılmış. Başlarında tüm devrimcilerin yakından
tanıdığı işkenceci polis şefi Mete Altan var. Bu katiller
"ordu"su, sardıkları eve yaklaşma cesaretinden de yok-
sun, uzaktan bağırıyorlar, çağırıyorlar, uzun namlulu
silahlarla eve bomba-kurşun yağdırıyorlar.

Evin içinde üç kişi var: Sıddık Özçelik, Güven
Keskin, Esma Polat. Ne katiller sürüsünün kalabalığı, ne
yağdırdıkları bombalar, kurşunlar etkiliyor onları.

Ellerinde ateş edecek silahları yoktu. Tıpkı Leyla
Aracı, Mahir Bektaş ve Oğuz Meşe’nin bombalanmış
sığınaktan çıktıklarında ellerinde silahlarının olmaması
gibi.

Ama çaresiz değildir Sıddık, Güven ve Esma, her
şeyi silah haline getirebilirler. Tıpkı, Leyla, Mahir ve
Oğuz’un çaresiz olmadıkları gibi... Nitekim yoldaşları-
mızı kuşatan katiller sürüsü yine de üsse girmeye cesaret
edemiyordu.

Dillerinde devrim sloganları var.
Üç kişiler. Güven en genç olanlarıydı. "Doğruları

savunmanın yaşı olmaz" demişti hareketine yazdığı bir
yazıda. Kurtuluş Mahallesi'ndeki bu evde kuşatıldığında
henüz 20 bile değildi yaşı. Ama doğru her yaşta geçer-
liydi. Doğru direnmekti. Doğru savaşmaktı.

Savunacaklardı üslerini. Her biri kollarıyla, yumruk-
larıyla, parmaklarıyla, daha başlamadan kazandıkları bir
çatışmanın zaferini duyuruyorlar Türkiye halklarına.
Bilinçleri, yürekleri kazanmaya yoğunlaşmış. Orada
kazanmanın, düşmanı rezil etmenin tek bir yolu var:
Teslim olmamak!

Ve onlar bu işin ustası olmuşlar. Esma katillerle daha
önceki karşılaşmasında da teslim olmamanın destanını
yazmıştı. Gözaltında en aşağılık işkencelere, tecavüze
maruz kaldığı halde, onurunu, namusunu teslim etme-
mişti onlara.

Dillerinde devrim sloganları var. 
Saatlerce süren bir çatışma ve cesaretle korkunun,

güzellikle çirkinin, onurla onursuzluğun, ahlakla ahlak-
sızlığın çatışmasından yine cesur olanlar, onurlu olanlar
galip çıkıyor. Kazananlar yine devrimciler.

Kuşatma uzuyor. Katiller sürüsü üsse hemen girmeye
cesaret edemiyor. Hiçbir katil bir devrimciyle göğüs
göğüse, yüz yüze çarpışamaz. Hiçbir katil nefes alabilen
bir devrimcinin savunduğu bir mevziiye girmeye cesaret
edemez. Nefes alan bir devrimci faşizm için tehlikedir,
pimi çekilmiş bir bombadır. Bunu çok iyi biliyorlar. Bu
yüzden yaklaşmıyorlar eve, bekliyorlar. Son nefeslerini
vermesini bekliyorlar devrimcilerin. Bombalar yağdırı-
yorlar. Bomba parçaları vücutlarını buluyor. Direnmeye,
sloganlarını haykırmaya devam ediyorlar.

Katil şefinin “teslim olun” çağrısına sloganlarla ve
marşlarla karşılık verdiler. Evin kuşatılmasından yarım
saat sonra damlardaki nişancılar ve evin önündekiler
ateşe başladı.

Kuşatılan üstekilerin elinde her şey silahtı o anda.
Bir tüpü yakıp fırlattılar katillerin üzerine. Bir anda ateşi
kesip kaçıştı katiller.

Evin içine bomba attılar. Marşlar ve sloganlar kesil-
mişti. Geleneğe bir halka daha eklendi. Dökülen kanla-
rıyla vurmuşlardı düşmanı. Cansız bedenlerinin yanında
duvara kanlarıyla yazmışlardı inançlarını. Duvara kanla
yazılan Devrimci Sol imzası beyninden vurmuştu katil-
leri. Kuşatıldıkları üslerde inançları için ölümü göze
alan devrimcilerin kanla attıkları imza ürkütmüştü onla-
rı. Yüzlerce düşman kuvvetine, güçlü silahlara rağmen
inançları için ölümü göze almış insanlardan daha öldü-
rücü ve daha güçlü bir silah yoktu çünkü...

Kanla yazılan tarihi silmeleri mümkün değildi artık.
Artık ses gelmiyor içeriden.
Artık ölümsüzleştiler onlar.
Katiller yine korka korka giriyorlar içeriye. Üç Halk

Kurtuluş Savaşçısının direnip şehit düştüğü odaya gir-
diklerinde "kurşun yemiş gibi "çakılıyorlar oldukları
yere. Duvara kanla yazılmış bir “Devrimci Sol” yazısı
vardı karşılarında. Türkiye ve Dünya halkları ilk kez
Adana’da tanık olur böylesi bir direnişe. Savaşçılarımız
bu görkemli tavrı gelenekselleştirir.

İşte bayrak yine karşılarında! Evet, bu o. Bu
Çiftehavuzlar'da dalgalandırılan bayrak. Bu, katiller
sürüsünün karabasanlarını süsleyen bayrak.

Bu kez kanla yazılmış!
Sıddık, Güven ve Esma; Türkiye halklarının bu

başeğmez yiğitleri son nefeslerinde dahi faşizme büyük
bir darbe vurabilecek gücü bulmuşlardı kendilerinde.
Saatlerce süren bir çatışmadan, cesaretle korkunun,
güzellikle çirkinin, onurla onursuzluğun, ahlakla ahlak-
sızlığın çatışmasından yine cesur olanlar, onurlu olanlar
galip çıkıyor. Kazananlar yine devrimciler. İnanılmazı
başaranlar, olmazı olur kılanlar bunlar. Türkiye halkları-
nın bu başeğmez yiğitleri son nefeslerinde dahi faşizme
büyük bir darbe vura bilecek gücü bulabiliyorlar,  yara-
tabiliyorlar. Ortada ne senaryo var, ne mizansen, ne de
kiralık beyinleri. İnanç var, onur var, güç var. İnanılmazı
başaranlar, olmazı olur kılanlar bunlardır, bunlara sahip
olanlardır, sahip olduğunu bilenlerdir. İnanç, onur ve
güç Adana Kurtuluş Mahallesi’ndeki evin duvarlarına
iki kelimeyle nakşedildi. Hem de kanlarıyla nakşettiler
bu yılmaz insanlar.

Ertesi gün bir gazetenin yazdığı şu satırlar hiçbir
gücün onurla, yiğitçe verilmiş devrimci bir mesajı
engelleyemeyeceğini ortaya koyuyordu: "Mermilerin
delik deşik ettiği duvarlara kendi kanlarıyla 'D.S.' yaz-
dıkları görüldü."

Her yazı silinebilir, ama kanla yazılan bu yazıyı hiç-
bir güç silemez. Kanla yazılan o yazı duruyor hala.
Bayrak bayrak dalgalanmaya devam ediyor. 

İnançlarıyla tarih yazdılar. Kanlarıyla savaşmayı,
direnmeyi öğrettiler. 1

7
 M

A
Y

IS
’T

A
N

 B
ER

İ 
SÜ

R
ES

İZ
 A

Ç
LI

K
 G

R
EV

İN
D

E 
O

LA
N

 G
R

U
P

 Y
O

R
U

M
 K

A
ZA

N
A

C
A

K
!

29
Sayı: 8
5 Ocak

2020



Bizlere öğrettiğiniz kavga, büyüyor omuzlarımızda
hasretiniz o büyük güne savaşarak varacağız...

Kanımızla yazıyoruz tarihi
Haklıyız kazanacağız...

SONUÇ OLARAK;
-Her Cephe Savaşçısı; bedeni dâhil her şeyi bir silaha

dönüştürecek cüret ve kararlılığa sahiptir! Düşmanın
korkusunun kaynağı budur! Fedayı göze almış, kanıyla
inancını işleyen bir geleneği hiçbir güç yok edemez.

-Devrimci ölümle iç içe, her an ölüme hazır yaşar.
Çünkü devrim mücadelesi zorluklarla yürür. Zorluklar
ise egemenlerin düzenlerini yıkmak istemesinden kay-
naklıdır. Egemenler düzenlerini ayakta tutmak için dev-
rimcileri yok etmek ister ve her türlü gücünü ve olana-
ğını bunun için kullanır.

Devrimci ölümü bekleyen değil, gerektiğinde ölüme
davetiye çıkarandır. Çünkü devrimci bir anlamda ölümle
nişanlıdır. Yaşamı boyunca o nişan parmağındadır.
Zamanı geldiğinde ölmesi gerektiğini bilir. Kaçmaz,
ölümü kucaklayan olur. Bu, devrimci için yaşamla ölüm
arasında yapılan bir tercih değil, savaşta herhangi bir
görevi yerine getirmek gibi doğal ve sıradandır. Che’nin
“Ölüm nereden gelirse gelsin hoş geldi, sefa geldi” sözü
devrimcinin ölümü doğal bir görev olarak karşılayışının
ifadesidir.

Devrimcinin ölümü bu anlamda kişisel değil, top-
lumsaldır. Çünkü söz konusu olan bir kişinin yaşamının
sona ermesinden öte, geriye bıraktıkları, halkı etkileme-
si, mücadeleye kattıklarıdır. Fiziki yok oluş beraberinde
hangi mesajı veriyor, bir çizginin süreklileşmesini sağlı-
yor mu önemli olan budur. 

-Devrimciler halkını ve vatanını, yaşamlarını feda
edecek denli sevenlerdir. Bu yüzden Halk Kurtuluş
Savaşımızda ölüm sıradanlaşmıştır. Sırası gelen onu
mütevazılıkla ama kahramanca karşılamıştır.

- Devrimcilerin ve halkın mücadelesinin var olduğu
koşullarda, faşizmin kalıcı başarılar kazanması mümkün
değildir 12 Eylüllerden, sansür ve sürgün kararnamele-
rinden, 12 Temmuzlardan, Newroz Katliamından, 16-17
Nisanlardan, 19 Aralık Katliamına kadar oligarşinin
istediği sonucu alamamasının nedeni budur. 

-Oligarşinin tüm eziyetine, zulmüne, halka yaşam
hakkı tanımamasına karşın, halk yine de sessizliğe
bürünmüyorsa,  bunun nedeni açık savaşın gereklilikle-
rine uygun olarak mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan
Cephe’nin varlığından dolayıdır. Oligarşi bütün öfke ve
hiddetini bu yüzden Cepheliler’in üzerine kusuyor.

- Açık bir savaş yaşanıyor. Egemenler, yarattıkları
terörle devrimcileri yok etmek, radikal mücadeleyi 'el
yakar' hale getirmek, böylece de halk muhalefetini
"ehlileştirmek" istiyorlar. "Önce ezip yok edelim..." çığ-
lıkları atıyorlar. Göğüs göğüse gelmenin olanca sıcaklığı
egemenlerin bütün saldırılarında, mücadelenin her cep-
hesinde kendini gösteriyor. Oligarşi saldırısında, her
türlü yöntemi mubah sayıyor. Katliamlar ve baskı poli-
tikasının alabildiğine pervasızlaşması, açık savaş gerçe-
ğini önce oligarşinin kavramasından kaynaklanıyor.

Aldıkları darbeler art arda sıralandıkça, "terörün
açıkça tırmandırılmasından" başka bir yol bulamıyorlar.
Giderek daha çok katliama muhtaç hale geliyorlar.

- Oligarşi bu savaşı daha baştan kaybetmiştir. Çünkü
onun kitleleri kazanabilecek hiçbir şansı ve özelliği yok-
tur. Bu savaş "atılganlıkla korkaklığın" savaşıdır.
Atılganlık devrimcilerin savaşma kararlılığındadır; kor-
kaklık ise oligarşinin doğasında vardır. Ve bu savaşta
Clausewits'in dediği gibi "...Savaşta başarı şansı atılgan-
lıktan yanadır. Zira korkaklığın bizzat kendisi denge
kaybıdır." Dengeler her zaman güçlü olandan yanadır.
Güçlü olan devrimcilerdir, çünkü onlar sömürünün, bas-
kının, zulmün olmadığı bir geleceği temsil ediyorlar. 
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Direnişinin 1065’li günlerini geride bırakan Alev Şahin’in direniş
günlüklerinden derlediklerimizi okurlarımızla paylaşıyoruz;

25 Aralık – 1055. Gün: Trabzon Valisi iş arayan gence atla
diyor, Düzce Valisi işimi geri istiyorum diyorum diye yasak kararı
alıp AKP önünde gözaltı yaptırıyor.

26 Aralık – 1056. Gün: Mimar Alev Şahin, direnişinin 1056.
gününde, Düzce AKP il binası önünde gözaltına alındı. Para cezası
kesilerek hastaneden serbest bırakıldı. 

27 Aralık – Ankara TMMOB Merkez Binası 86. Hafta: Alev
Şahin 86 haftadır TMMOB’u ihraç üyelerine sahip çıkması ve
meslek örgütü olması nedeniyle ihraç edilmiş üyeleri için harekete
geçirmek için eylem yapıyor. 

30 Aralık – 1060. Gün: Düzce’de Alev Şahin’in sesini duymayan
kalmadı. Hırsız, katil darbeci değilim diyor Alev Şahin… Bu meş-
rulukla Düzce halkına direnişi anlatmaya devam ediyor. 

Direnişler Meclisi Özgür Tutsakların Yeni Yılını Kutladı
Direnişler Meclisi üyeleri ve Yüksel Direnişçileri 30 Aralık'ta,

oligarşinin hapishanelerinde bulunan Özgür Tutsaklara yılbaşı
kutlama kartları gönderdi. 

Mahir Kılıç CHP İl Binası önünde Canan
Kaftancıoğlu’nun gözünün önünde günden
güne eriyor. Tek isteği ise, kendisine verilen
sözün tutulması. Seçim zamanı ”Her şey çok
güzel olacak” diyerek Mahir’e ve halka, ada-
letsizliği bitireceklerine dair sözler verenler
bugün neredeler? Kendileri sıcak yataklarında
uyurken, davetlere katılırken bir işçinin bedeni
gözlerinin önünde çocuklarının geleceği için
her gün biraz daha zayıflıyor. (...)

Liseliler olarak soruyoruz; Canan Kaftan-
cıoğlu ve İstanbul İl Yönetimi, sözünüzü neden
tutmuyorsunuz? Mahir Kılıç günlüklerinin bi-
rinde; “Hayatında hiç bu kadar üşümedim”
söylüyor. Bir babaya, bir işçiye, bir insana bu
zulmü reva görenlerden adaleti istemiyoruz.
Adaleti kendimiz alacağız! Mahir direnişiyle
alacak.

Liseli Dev-Genç

Halkın Mimarı Rantçı Düzene Karşı 
İşini ve Onurunu Savunmaya Devam Ediyor…

Mahir Kılıç’ın ve 
Haksızlığa Uğrayan 

Bütün İşçilerin Yanında Olacağız!



Her yılın 6 Aralık günü, Yunanistan’da polis
tarafından vurularak katledilen Aleksis’in
şehitliğinin yıldönümü yürüyüşleri düzenlen-

mektedir. 
Aleksis ile Berkin aynı dönemde iki komşu ülkenin

işkenceci polisleri tarafından katledildiler. Yunan’lı sol
çevreler ve Yunanistan’daki Halk Cepheliler, Berkin ve
Aleksis’in resimlerini birlikte taşımaya, ikisini birlikte
anmaya başladılar. Aleksis’in katledildiği yere Aleksis’le
birlikte Berkin’in de anıt resimleri yapıldı. Aleksis’in
polis tarafından katledildiği yer, Halk Cephesi’nin Atina
bürosunun önüdür. Her yıl burada anma etkinlikleri
düzenlenir. 

Bu yılki Aleksis’i anma etkinliklerine, her sene olduğu
gibi Berkin ve Aleksis’in resimlerinin olduğu pankart ve
kızıl bayraklarla katılan Halk Cepheliler, hemen arkaların-
daki kortejde, yine kendilerininkine benzer Berkin ve
Aleksis’in resimlerinin olduğu bir pankart olduğunu far-
kettiler. Gidip baktıklarında ise pankartı açanların
Halkların Birleşik Devrimci Hareketi (HBDH) bileşen-
leri olduğunu gördüler. 

Rojova’da Amerikan emperyalizminin askerliğine
soyunanlar, Amerikan emperyalizminin uşakları tara-
fından katledilen Berkin’in resmini pankart yapmış-
lardı.

Halk Cepheliler bu korteje giderek sorumlu kişiyle
görüşmek istediklerini söylediler. MLKP’li bir kişi geldi,
durum anlatıldı, yaptıklarının yanlış olduğu, bu pankartı
taşımamaları gerektiği anlatıldı. Bu kişi ise “Biz sizin

düşüncenize katılmıyoruz” dedi. Sonrasında başka bir kişi
gelerek, mesele ona da anlatıldı. Yaptıklarının siyasi ola-
rak yanlış olduğu, Halk Cepheliler’den izin almaları
gerektiği anlatıldı. Bu kişi özür diledi ve Halk Cepheliler
de oradan ayrıldılar.

Peki Neden 
Berkin’in Resmini Taşıyorlar?

Çünkü Berkin Yunanistan’da, Halk Cepheliler’in
mücadelesi sonucunda çok yakından tanınıyordu. Halk
Cepheliler Berkin’in anıt resmini Aleksis’inkinin yanına
yaptırmışlardı. Aleksis’in anıtını ziyaret eden herkes,
onunla birlikte Türkiyeli kardeşi olan Berkin’i de tanıyor
ve ziyaret ediyordu. Berkin’in cenazesi bilindiği gibi 3
milyon kişi tarafından kaldırılmıştı. 

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, umudun çocuğu
Berkin Elvan’ın yoldaşlarına, Halk Cephesi’ne hakaretler
yağdıran, düşman saldırılarında arkalarını dönerek yalnız
bırakan, zaman zaman saldıran, derneklerini yakan, bıçak
çeken, silah sıkanların çatı örgütüdür.

Berkin örgütlü bir gençtir. Halkın ayaklanmasına
yönelik saldırıların karşısına elinde sapanıyla dikilmiştir,
hem de daha 14’ünde. Çünkü o da düzenin gayrimeşrulu-

ğunun karşısına halkın devrimci şiddetiyle çıkması gerek-
tiğini bilir. Oysa Halkların Birleşik Devrimci Hareketi
uzlaşmacıdır, tasfiyecidir, emperyalizmle işbirliği yap-
maktadır. 

Berkin’in yoldaşlarına saldıranlar, Halk
Cephesi’ne saldıranlar neden Berkin’in resmini pan-
kart yapıp taşırlar?

Çünkü fırsatçıdırlar. Oportünizmin karakteridir
fırsatçılık ve ne yaparsa yapsın bu karakterini değiş-
tirme gücüne sahip değildir. 

PKK’sinden MLKP’sine, TKP-ML’sine hepsi bira-
raya gelip Berkin’in resmini ve ismini kullanma hak-
kını kendilerinde görmüşlerdir.

Siyasi ahlaktan yoksundurlar. Siyasal ahlak gereği,
Berkin’in yoldaşlarına danışmak ve izin almak duru-
mundadırlar. Ancak o kadar rahattırlar ki, Berkin’in
yoldaşlarına molotoflarla, silahlarla, satırlarla saldı-
ranlar Berkin’in resmini öylece kullanabileceklerini
düşünüyorlar. Hak, hukuk, adalet, ahlak hiçbir değer
yoktur bu tavırda.

Bu örgütlerden örneğin MLKP, ölüm orucu şehitlerin-
den Osman Osmanağaoğlu’nun adını, silahlı bir birliğine
vererek eylem yapmıştır. Bu oportünizmin ahlaksızlığını
ve fırsatçılığını en iyi gösteren örneklerdendir.

Çünkü MLKP Ölüm Orucu direnişine karşı çıkmış,
direnişte yer almamış, direnişe, direnişin şehitlerine arka-
sını dönmüştür. 19 Aralık Katliamı sırasında, devlet tutsak-
ları katletmesini, kendi içlerinde cezalandırma yapmanın
fırsatı olarak görmüşlerdir. Şehit cenazelerini sahiplenmek
için tek bir şey yapmamış, aksine bütün parti şubelerine
gönderdikleri metinle Halk Cepheliler’in cenazelerine dahi
katılmama talimatı vermiştir.

Devrim şehitlerini, kendi siyasal çıkarları için kullan-
maya çalışmıştır. Bugün de Berkin’den siyasal fayda sağ-
lama peşinde koşuyorlar. 

DEVRİMCİ AHLAKİ DEĞERLERE
SAHİP OLMAYANLAR 
DEVRİM ŞEHİTLERİNİ 
SAHİPLENEMEZLER!

Emperyalizmin ve Kürt milliyetçi hareketin politikala-
rına yedeklenmiş olan sol, artık sol değerlerden oldukça
uzaklaşmıştır. Halktan kopmuş, anti-emperyalist niteliğini
yitirmiştir.

Faşizme karşı neredeyse tek bir direniş örgütlememiş-
ler, direnenlere de sırtlarını dönmüşlerdir. Faşizmin halka
karşı saldırılarında halkı faşizmle baş başa bırakmayı ter-
cih etmişlerdir.

Bu sol, değerlerini, ahlakını yitirmiştir. Halktan
kopan, emperyalizmin politikalarına yedeklenenler
devrimci değerleri de koruyamaz. 

UZLAŞMACI TASFİYECİ SOL DEVRİMCİ AHLAKTAN YOKSUNDUR!

Yunanistan Atina’da Berkin Elvan’ın Resimli Pankartını Taşıyan
Halkların Birleşik Devrimci Hareketi Fırsatçıdır, Çıkarcıdır. 
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Oportünizm ve milliyetçilik sınıfsal karakterleri gereği
devrimin ve halkın çıkarlarının yerine, kendi günlük çıkar-
larını koyarlar. Bütün politikaları günlük, kısa vadeli
çıkarlar etrafında şekillenir. Bu nedenle de her türlü değeri
kendi günlük çıkarları için kullanır. Daha net bir ifadeyle
söylersek düzenin değirmenine su taşırlar.

Şehitler dahi olsa bu anlayışından vazgeçmez.
Oportünizmin, devrim şehitlerine dahi saygısı yoktur.
Çünkü oportünizm ve milliyetçilik devrimden kopmuştur.
Devrimle bağları zayıfladıkça değer ve geleneklerle, dev-
rimci ilkelerle de bağları zayıflamıştır. Reformizmin
bataklığında, ideolojik gıdalarını burjuvaziden aldıkların-
dan pis pis kokmaktadırlar.

Yaşanan durum basit bir pankart açma durumu değildir.
Bu bir davranış biçimi, ideolojik bir anlayış sorunudur.
İdeolojik ve siyasi yozlaşmanın geldiği boyutu gösterir.
OHAL döneminde dağlardaki şehit cenazelerini sahiplen-
meyen, bunun için yapılan direnişlere sırtını dönenler,
Halk Cepheliler’in resimlerini taşıma hakkına da sahip
olamazlar. Siyasal olarak bu hakları yoktur, örgütsel ola-
rak yoktur, ideolojik olarak hiç yoktur.  

Bu pankartı taşıyanlar Berkin’in yoldaşlarından özür
dilemeli ve özeleştiri vermelidirler. Siyasal olarak yaptık-
larının özeleştirisini vermelidirler. Yoksa fırsatçılık anla-
yışı solu kemirmeye, yiyip bitirmeye devam edecektir.
Zaten geldikleri nokta itibariyle düzenin sularında yüz-
mektedirler.

Anadolu halklarıyla hiçbir bağları kalmayan reformist
ve oportünistler, Avrupa’da ise varlıklarını, bulundukları

siyasal geriliği gizleyerek, devrimcilik yapıyor görüntüsü
vererek, bunun için de Berkin’in pankartıyla yürüyüşe
katılarak gösteriyorlar. Nasıl olsa Yunan Halkı gerçekleri
bilmiyor, bizi tanımıyor diye düşünüyorlar.

Rojova’daki işbirliğini de aynı biçimde devrim diye
göstererek dünya halklarını aldatmaya çalışıyorlar. Oysa
yaptıkları, ABD emperyalizmine üs devleti kurdurmaktır!

Avrupa solunun bir kısmını veya Anarşist çevreleri
buna inandırsalar da halkları inandıramıyorlar. Rojova’da
olup bitenin devrim olmadığını, oradakilerin de sol, dev-
rimci olmadığı gayet açıktır.  Kendilerini devrimci, sosya-
list göstermek için Berkin’in pankartına, ödenen bedellere
ihtiyaçları var. 

Ancak buna izin vermeyeceğiz. Teşhir edecek, tavır ala-
cağız. Ahlaksızlığın, çıkarcılığın ve fırsatçılığın gelişmesi-
ne izin vermeyeceğiz! Şehitlerimizi, reformizmin-oportü-
nizmin “sol”culuk oynama malzemesi değildir! Uzlaşmacı,
tasfiyeci çizginin fırsatçılığına, şehitlerimiz üzerinden
siyasi rant elde etme çabasına izin vermeyeceğiz!

Soysuz diyor ki; “2019
senesi içerinde 15 milyarlık
uyuşturucu yakaladık.”

Hazırlanan raporlara göre
Türkiye’nin narko-ekonomisi
150 milyarken Soysuz ‘un
ifade ettiği bu rakamın sadece
yüzde 10’u, peki 135 mil-
yarlık uyuşturucu nereye
uçtu! Keza dünya uyuşturucu
ticareti emperyalizmin dene-
timinde dizayn edilirken iş-
birlikçi yönetimlerce ise ha-
miliği yapılır. Uyuşturucu bu
bakımından emperyalizm ve
işbirlikçisi faşist yönetimlerin
pislik üzerine kurdukları dü-
zenlerine tehdit oluşturmasın
diye dünya halklarına karşı
örgütlü saldırısıdır. Bu sal-
dırıyı ancak yine örgütlü ola-
rak püskürtebiliriz.

Bu çerçevede bir süredir

uyuşturucuya karşı komite

çalışması yürüten Halk Cep-

heliler Okmeydanı’nda bir

bölgede yaptığı çalışmada

duvar aralarına zulalanmış

çok sayıda uyuşturucu hap

ele geçirdi. 30 Aralık pazar-

tesi günü ele geçirilen uyuş-

turucular bulunduğu yerde

yakılarak imha edildi. Sem-

timizi uyuşturucunun merkezi

haline getirmeye çalışanlar-

dan hesap soracağız. Uyuş-

turucuya ve her türlü yoz-

laşmaya geçit vermeyeceğiz!

Bana Dokunmaz Deme,

Başkasına Dokunmasına

İzin Verme! 

Okmeydanı  Halk Cephesi

Uyuşturucuyla Savaş 
Komitelerinde Örgütlenelim

Pisliği Hamiliğini Yapanlar Değil,
Halk Temizler!

Hatay: Cephe Milisleri geçtiğimiz hafta 19-22
Aralık Hapishaneler Katliamı için merkezde yazılamalar
yaparak katliamı ve yapanları teşhir etti.

İstanbul Kuruçeşme: Cepheli İşçiler, 22 Aralık’ta,
19-22 Aralık Hapishaneler Katliamı ile ilgili duvar
yazılamaları yaptı. Ayrıca, yazılı açıklama yayınlanarak
kısaca şu sözlere yer verildi; “(...)Elleri halkın ve
devrimcilerin kanına bulaşmış halk düşmanları için
hiç bir koşulda zaman aşımı yoktur.”

İstanbul Bahçelievler: Halk Cepheliler 12 Ara-
lık’ta Atatürk Caddesi güzergahında, üzerinde; “Uyuş-
turucu Satmak Suçtur!” sloganının yazılı olduğu
pankart astı. Ve yaptığı açıklamada şu sözlere yer
verdi“(...)Uyuşturucuya karşı mücadele emperyalizme
karşı mücadeledir. Halkın zehirlenmesine izin ver-
meyeceğiz. ”

İstanbul Çayan: Halk Cepheliler 24 ve 25 Ara-
lık’ta mahallede evlere giderek uyuşturucuya karşı
kampanya kapsamında bilgilendirme yaptı. Ayrıca
kampanya dahilinde neler yapılacağına değinildi.

19-22 Aralık Unutmayacağımız, 
Hesabını da Mahşere 

Bırakmayacağımız Tarihimizdir!

Yozlaşmaya Karşı Mücadelemiz 
Aksamadan Devam Edecek!
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“Sanatçıların sanatlarına

silahmışçasına, silahlarına da

sanatmışçasına sarılmaları gere-

kir.”

Thomas BORGE

Grup Yorum bugün açlık
grevinin 200’lü günleri-
ni geride bıraktı. AKP

faşizminin tüm baskı ve zorbalığına
karşı halk için sanat yapma hakkını
savunuyor. Bu hakkı savunmak için
canını ortaya koyarak direniyor.
Elbette bu direnişin bu kadar uzun
sürmesi tek başına meselenin bir
şarkı ya da konser yasağı sorunun
çok çok üzerinde bir sorun olduğu-
nu gösteriyor. 

AKP faşizmi milyonlara ulaşan,
bir konserinde 1 milyondan fazla
insanı bir araya getirerek devrim
şarkıları söyleten Grup Yorum’a
sanat yasağı uygulayarak halk için
sanat yapılmasına izin vermeyece-
ğini de göstermiş oluyor. Böyle
yapıyor çünkü faşizm demek sanata
düşmanlık demektir. Faşizm demek
halkın umutsuz, çaresiz bir şekilde
bırakılması demektir. Bu nedenle
Grup Yorum direniyor. 

Grup Yorum halk için sanat yap-
manın bedelini ödüyor. 

Grup Yorum,  Pir Sultan,
Köroğlu, Dadaloğlu, Ruhi Su’dan
devraldığı halk için sanat geleneğini
34 yıldır onurla sürdürüyor. 

Grup Yorum’un sanatı militan-
dır. Demokrasinin olmadığı, kara-
kolların işkencehaneye döndüğü,
halkın ekmeğe ve adalete aç bırakıl-
dığı bir ülkede sanatta, sanatçıda
militan olmak zorundadır. Bundan
ötesi pespaye düzen sanat ve sanat-
çılığıdır ki bu da aslolarak faşizme
hizmettir. Kim ne derse desin faşiz-
me hizmet eden her sanat eseri, bu
eserlerin sahipleri halka düşmandır.
Kimileri çıkıp ”yok öyle değil, ben
ne sağcıyım ne solcuyum, ben bu işi

ekmek parası için
yapıyorum” vb. savunmalar yapıyor
olsa da öz olarak faşizme hizmet
eden her şey ve herkes halka karşı
suçludur. 

AKP faşizmi bugün halkımızı
yozlaştırmak istiyor. Bunun için her
yolu deniyorlar. Rap müziğinden
popuna kadar bugün baktığımızda
birkaç istisna dışında neredeyse her
şarkı küfür, uyuşturucu reklamı gör-
evini yapıyor. Esrar içmeye özen-
dirme bunlarda, saçma sapan söz-
lerden ibaret şarkılar bunlarda.
Kimi açıkça uyuşturucu güzelleme-
si yaparken kimi de şarkılarıyla hal-
kımızı bilinç erezyonuna uğratıyor.
Düzen bunu istiyor. Örneğin geçti-
ğimiz günlerde bir kişi çıkıp duvara
bir muz bantladı. Buna da benim
sanatım diyerek 140 bin liraya sattı.
Bunu alan elbette burjuvazidir.
Çünkü sanatçılardan sanat eseri ola-
rak böyle ucube şeyler yapmasını
istiyorlar. Adına çağdaş sanat,
modern sanat vb. diyerek halka bir
şey vermeyen, kişisel duyguların
dışa vurumundan ibaret olan bu
sanat burjuvazinin sanatıdır. Halk
için yapılan sanat ise güçlüdür.
Halkın duyguları, düşünceleri var-
dır içinde. Yorum’un her parçasında
halk kendi yaşamından bir parça
bulur. Bu nedenledirki AKP faşizmi
istiyorki Grup Yorum gibi sanatını
halkın silahı yapan olmasın.
Sanatıyla halka umut taşıyan, yol
gösterenler olmasın. 

Burjuvazi Duvara 
Muz Bantlayıp 
Adına ‘Sanat’ Diyor 

Grup Yorum Ezilen
Milyonların Güçlü,
Susturulamayan, Militan
Sesi Olarak Halkın
Sanatını Yapıyor

Grup Yorum Halktır ve

Faşizme Karşı 
Halkın Sanatı Militandır!

Kimilerine göre sanat ve mili-
tanlık yanyana gelemeyen, gelme-
mesi gereken iki olgudur. Onlara
göre militanlık “vahşet, kan, barbar-
lık, çağdışılıktır.” Sanatın insanların
acılarını bir nebze olsun hafiflete-
cek, günlük telaşelerinden, sorunla-
rından uzaklaştırabilecek nitelikte
olması gerektiğini savunurlar.
Çünkü insanların artık savaş ve kan
görmekten, acılara tanıklık etmek-
ten bıktığını iddia ederler. Ve böyle
yaparak sanatı olması gereken yer-
den halkın safından alıp faşizmin
kanlı ellerine bırakırlar. 

Bu düşünceler burjuvaziye aittir.
Halkın sorunlarından uzaklaştırıl-
masına hizmet eder. Ancak halkı
düşündükleri için değil, sorunların
kaynağının emperyalist sistem
olduğunu görmemeleri için öne
sürerler bu düşünceleri. Halk sorgu-
lamamalı, düşünmemelidir.
Ağlayabilir, bunalıma girebilir,
hayattan kopup sanal dünyalarda
boğulabilir, bireysel tatminlerinin
peşinde koşabilir. Bunların hiçbir
mahsuru yoktur burjuvazi için.
Yeter ki halk sorgulamasın, gerçek-
lerin peşine düşmesin. Hatta halkın
sanatla hiçbir ilişiği olmasın ister-
ler. Karl Marks kapitalizmin sanatı
halka yabancılaştırmasını şu sözler-
le açıklamıştır:

“Ekonomi politik, bu refah bili-
mi, o halde aynı zamanda, haktan
vazgeçirme, yoksun kılma, esirgeme
bilimidir de (ve temiz hava ihtiyacı-
nı ya da elini kolunu oynatma ihti-
yacını bile insandan esirgeyecek
kadar ileri gider). Bu şahane sanayi
bilimi, aynı zamanda çilecilik bilimi
olup, gerçek ideali, çileci ama gad-
dar bir cimri ile çileci ama üretken
bir köledir.

Ahlak ideali ise, ücretinin bir
bölümünü Tasarruf Sandığı’na götü-
ren işçidir ve bu cazip düşünceye

SANATTA MİLİTAN TAVIR;
VATANIN BAĞIMSIZLIĞI, 

HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN
YANIP TUTUŞMAK, 

DÜŞÜNMEK ve ÜRETMEKTİR!
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hizmet için kendine hazır bir sanat
bile bulmuştur: duygusallığa batmış
bir halde sahnede temsil edilmesi.
Demek ki, ekonomi politik (dünyevi
ve zevklere yönelik görünüşüne rağ-
men), hakiki bir manevi bilimdir,
bilimlerin en manevi olanıdır. 

Kendinden-vazgeçme, yaşamdan
ve her türlü insani ihtiyaçtan vaz-
geçme, onun ana tezidir. Ne kadar
az yer, az içer, az kitap satın alır-
san; tiyatroya, dansa, meyhaneye
ne kadar az gidersen; ne kadar az
düşünür, sever, teori kurar, şarkı
söyler, resim, eskrim yaparsan, vs.,
sermayeni o denli çok biriktirirsin;
ne güvelerin, ne de pasın yiyip biti-
rebileceği hazineni o denli artırır-
sın.” (Karl Marks, 1844 Ekonomi
ve Felsefe Elyazmaları)

Burjuvaziye göre sanat halkın
elinde bir silahtır. Bu nedenle bu
silahın kullanılmasını hiçbir zaman
istemezler. Hele ki bu sanat devrim-
cilerin elindeyse bunu kapitalizmi
vuran bir silah olarak görürler. Buda
halk için sanatın burjuvaziyi vuran
bir silah olduğunun, her notanın,
her ezginin kapitalizmin kölesi hali-
ne gelmiş insanların bilincini özgür-
leştirdiğinin somutlanmış halidir. 

“Kültürel Özgürlük Meclisi ara-
cılığıyla ve benzer girişimlerle, CIA
Soğuk Savaş süresince entelektüel
hayatın ana oyuncusu hâline geldi,
neredeyse ABD hükümetinin kültür
bakanlığı gibi çalıştı.” Patrick
Iber’in The Awl’da yayımlanan
makalesinden…

Sanat taraftır diyoruz. ABD’nin
sanatı halkın silahı olarak görüp bu
silahı elinden almak için bizzat
CIA’yı görevlendirmesi ve bu iş
için milyonlarca dolar para ayırması
nasıl güçlü bir taraf olduğunu göste-
rir. ABD devrimci, halkçı sanatın
gücünü görmüş ve duruma bizzat
müdahale ederek CIA aracılığıyla
sanatı kendi yörüngesine çekmeye,
sanata yön vermeye çalışmıştır.

Ve bu dönemde başlasa da ara-
dan geçen yıllar içinde SSCB dağıl-
dığı halde kapitalizm sanatı kendine
ait bir silah olarak kullanmaya
devam ediyor. Çünkü sanat halk
için yapıldığında sömürü ve soygun
düzenin tüm pisliklerini de ortaya
çıkardığı gibi halka gerçek düşman-
larının yüzündeki maskeyi indirip,
onları açıkça teşhir eder. 

Bu nedenle devrimci sanattan
korkar burjuvazi. Korkusunun bir
tezahürü olarak da sanatı halkı
uyuşturmak, aptallaştırmak için
kullandığı bir afyon haline getirme-
ye çalışır. Çeşitli sinema filmleri,
diziler ve müzik türleri ile halkı
amaçsızlaştırma, bireycileştirme,
bencilleştirmeyi hedefler, hayal
dünyasında yaşamaya özendirir.
Halk dizilerdeki şatafatlı, boyalı
yaşamlara özendirmeli, halkın sınıf
atlama özlemleri pekiştirilmelidir.

Ya da Çukur gibi diziler yapa-
rak halkı mafyacılığa, çeteciliğe
özendirir. Düzenin pisliklerini
cilalayıp parlatarak en pespaye iş
olan mafyacılığı aklar. İnsanlar
imrenerek baktıkları o yaşam tarzı-
na ulaşabilmek için onurundan,
namusundan, geleneklerinden vaz-
geçebilmelidir. İşte halklar böyle
yozlaştırılır.

Militanlık ise “kabalık”, “çağdı-
şılık” gibi gösterilir. Oysa “başka
bir dünya” mümkündür, artık savaş
çığırtkanlığı zamanı değil, ‘barış’
zamanıdır. Halk başka bir dünyanın
mümkün olduğunu hayal etmelidir;
ama yalnızca hayal etmelidir.

Onun için “başka bir dünya” ula-
şılmaz bir hayal, bir ütopya olmalı-
dır. Bunun için savaşmayı, mücade-
le etmeyi aklının ucundan bile
geçirmemelidir. Uysal, itaatkar,
barışçıl olmalıdır. Taş devri çok-
tan geride kalmıştır, insanlar
sorunlarını diyalog yoluyla çöz-
melidir. İşte modern köleler böyle
yaratılır.

Burjuvazinin bilinçli olarak
yaydığı bu düşüncelerden küçük
burjuva aydınlar ve sanatçılarda
belli oranda etkilenir. Bunun yansı-
ması, “militanlığın sanatı öldürdü-
ğü”, “estetik duygusunu körelttiği”
tarzındaki düşünceler olur.

Devrimci sanatın slogancı oldu-
ğunu iddia ederek sıkıcı olduğunu
savunurlar. Oysa yaşamda çok kere
tanık olduğumuz üzere, halk kitlele-
ri üzerinde en çok etki yaratan, hal-
kın beğenisini kazanan, belleğinde
yer eden sanat eserleri sosyalist kül-
türle yaratılan eserlerdir. 

Küçük burjuva aydın ve sanatçı-
ların savunduğunun aksine, bu eser-
lerdeki devrimci propaganda, hal-
kın kahramanlıkları, fedakarlıkları,
korkuları, kaygıları ile gerçekçi bir
şekilde verilmesi halk kitleleri tara-
fından beğeniyle karşılanır.

Böyle olduğu için de bizzat ABD
CIA eli ile sosyalist, devrimci sanata
karşı savaşmış, sanat silahını elinden
almak için bin bir türlü dalavereyi
çevirmekten geri durmamıştır. 

Bizim sanatımız burjuvazinin
ve onun tesiri altında kalan
aydın, sanatçı ve çeşitli halk
kesimlerinin bu düşüncelerini
boşa çıkaracak nitelikte olmalı-
dır. Ancak tek başına bu yeterli
değildir. Sanatımız aynı zamanda
devrimin yaratılan değerlerin,
halk kültürünün propagandasını
yaymalı ve halkı sosyalizme özen-
dirmelidir.

Halkımız burjuvazinin kokuş-
muş yaşamına değil, halk kahra-
manlarına, devrim şehitlerine özen-
meli, onların yaşamlarını örnek
almalıdır. Eserlerimizde, müziği-
mizde halkın iktidarını göstermeli,
insan için çalışan tek sistemin sos-
yalizm olduğunu vurgulamalıyız.
Bu uğurda şehit düşün kahramanla-
rınımızı olumlu-olumsuz tüm yan-
larıyla, yarattıkları geleneklerle
anlatabilmeliyiz.

Sanatımız halkı sorgulamaya,
gerçekleri araştırmaya yöneltme-
lidir. Acıları, sorunları ile yüzleşe-
bilmelerini sağlamalı, aynı zaman-
da bunlarla savaşacak gücü, morali
ve umudu aşılayabilmelidir. Halk
kendisine yaşatılanları unutmamalı,
sorunlarının kaynağı olan emperya-
lizme kin duymalı, hesap sorma
bilinciyle donanmalıdır.

Sanatçı da halkın mücadelesinin
içinde bizzat yer almalıdır. Yılmaz
Güney, Nazım Hikmet ve daha nice3
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onurlu aydın ve sanatçımız gibi.
Tüm bunlar, yani hayatın gerçekleri
sanatın en estetik ve en militan öğe-
leridir. Sanatımız bunları içerdiği ve
halkı mücadele etmeye, savaşmaya
sevk ettiği sürece militan bir tarz
yakalayabilir.

Sanat militanlaşma halkın en
yüce idealleri uğruna savaşmaktır.
Ve işte Grup Yorum bu nedenle
faşizmin bitirmek için elinden gele-
ni ardına koymadığı bir gruptur. 

Bugün Grup Yorum halkın
değerlerini savunuyor. Halkı ile-
riye taşıyor. Sanatıyla gerçekleri
en yalın haliyle dile getiriyor.
Yorum ezgileri halkın dilinde
faşizmi vuruyor.

AKP faşizmi ise bu silahı halkın
elinden almak için Yorum üzerinde
terör estiriyor. Bu nedenle bu müca-
dele salt Grup Yorum ile AKP faşiz-
mi arasında değildir. Bu mücadele
halk ile faşizmin mücadelesidir.

Bugün Grup Yoruma sahip
çıkmak halka, halkın değerlerine
sahip çıkmaktır. Halkın militan
sesi Grup Yorum’u sahiplenmek
halk ve vatan sevgisine sahip olan
herkesin görevidir.

Kapitalizme ve faşizme karşı
Grup Yorum’un yanında olmak
tüm sanatçıların, aydınların gör-
evidir. Bu görev tarihin ve bilimin
şart koştuğu bir görevdir.

ANADOLU

Ankara: TAYAD’lı Aileler 30 Aralık’ta, Güvenpark’ta
Mustafa Koçak için 1 aylık destek açlık grevi eylemine
başladı. Eylemin ve Mustafa’nın sesini duyurmak için
Cemile Temizkalp ve Sercan Çakır eylem yaptığı sırada
AKP’nin polisi tarafından gözaltına alındı.

Hatay: Dev-Genç’liler 30 Aralık’ta Mustafa Kemal
Üniversitesi dersliklerinde tahtalara Mustafa Koçak’ın
ölüm orucu direnişi ile ilgili yazılamalar yaptı.

Ayrıca, TAYAD’lı Hayat Uçucu 11 Aralık’ta, Adalet
Bakanlığı’na dilekçe gönderdi. Hayat ananın gönderdiği
dilekçede kısaca şu sözlere yer verdi;

“Hapishanedeki Grup Yorum üyeleri ve Mustafa Koçak
için adalet istiyoruz. Mustafa Koçak’a iftira atıldı ve işle-
mediği bir suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verildi. Sadece bir iftiracı itirafçının ifadelerine dayanarak
hiç bir somut delil olmaksızın doğru dürüst yargılanmadan
bu cezaya çarptırılmıştır. Bu zulüm son bulsun, adil yar-
gılama yapılsın diye ölüm orucuna girmiştir. Sağlığı bo-
zulmadan adil bir yargılama yapılmasını ve taleplerinin
kabul edilmesini istiyorum. Halkın sanatçıları Grup yorum
üyeleri de süresiz açlık grevindeler ve sağlıkları da bo-
zulmaktadır. Ben de bir tutsak annesiyim ve Hatay’da ki
bütün tutsak aileleri adına adalet istiyorum. Halkın sanat-
çılarının ve Mustafa Koçak’ın ölmesini değil yaşamasını
istiyorum.(...)”

İzmir: TAYAD’lı Aileler 28 Aralık’ta Alsancak Türkan
Saylan Kültür Merkezi önünde Mustafa Koçak ve Grup
Yorum üyelerinin açlık grevi direnişi ile ilgili basın açık-
laması yaptı. Basın açıklamasında şunlara yer verildi:
“Alması gereken B1 vitamini verilmemektedir. Mustafa
berbere giderken aşağılık başgardiyan, Mustafa’ya; “nasıl
olsa öleceksin ne gereği var” diyerek alay etmiştir. 

TAYAD’lı ailelerin basın açıklamasına, HDP İzmir
miletvekili Murat Çepni ve Serpil Kemalbey’in yansıra
sol-sosyalist örgütlerden de destek için katılanlar oldu.

İSTANBUL

Armutlu: Halk Cepheliler 27, 30 Aralık tarihlerinde
mahallenin birçok yerinde, Mustafa Koçak için duvar ga-
zetesi astı. Ve Mustafa’nın ölüm orucu eylemiyle ilgili
bildirilerden toplam 80 adet dağıttı.

Boğaziçi Üniversitesi: Dev-Genç’liler 25 Aralık’ta
birçok noktaya yazılamalar yaptı. Ayrıca “Mustafa Koçak’ı
Öldürtmeyeceğiz! Af Dilemiyoruz Adil Yargılama İstiyoruz!
İstinaf Mahkemesi’nin Kararlarını Tanımıyoruz!” sloganın
yazılı olduğu kefenler üniversitenin farklı yerlerine asıl-
dı.

Çağlayan: TAYAD’lı Aileler 25 Aralık’ta, Çağlayan
Adliyesi önünde “Mustafa Koçak İçin Adalet İstiyoruz!”
başlıklı adalet nöbeti eylemi yaptı. 

Gazi: TAYAD’lı Ailelerden Coşkun Öztekin, 25 Ara-
lık’ta Mustafa Koçak için bir aylık destek açlık grevine
başladı. Destek açlık greviyle ilgili yapılan açıklamada
ise kısaca şu sözlere yer verildi; “Ülkemizde faşizmin
adaletsizliğinin tek mağduru Mustafa Koçak değildir.
Tüm halkımız, hepimiz, her gün adaletsizliğe maruz kalı-
yoruz… Bu nedenle hiç kimse Mustafa’nın direnişine du-
yarsız kalamaz, kalmamalı. (...)Adaletsizliğe karşı direnmek,
adalet için mücadele etmek her insanın görevidir.”

Gültepe: Dev-Genç’liler 29 Aralık’ta Beşiktaş Gültepe
Mahallesi’nde Mustafa için birçok yere yazılama yaptı.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 27, 30 Aralık tarihleri
arasında Koçak’a yeni yıl kutlama kartları gönderdi.
Ayrıca, sembolik kefenler asıldı. 26 Aralık’ta ise, Musta-
fa’nın direnişi ile ilgili panel düzenledi. Son olarak Dev-
Genç’lilerin anlatımının ardından direniş ile ilgili türküler
söylenerek panel sonlandırıldı.

Okmeydanı: Halk Cepheliler 27, 30 Aralık tarihleri
arasında yaptıkları çalışmalarda, Mustafa Koçak’la ha-
pishanede görüştürülen ve kendisine küfür eden emekli
cumhuriyet savcısı Ertem Türker’i teşhir eden yazılamalar
yaptı. Ayrıca, mahallede evlere ziyarete gidilerek Mustafa
Koçak’ın ölüm orucu direnişi hakkında bilgilendirme
yapıldı. Ve yine mahallenin birçok yerinde direnişle ilgili
pullamalar yapıldı.

Sarıyer: Devrimci İşçi Hareketi üyeleri 26 Aralık’ta
birçok noktada, ölüm orucu direnişine dikkat çekmek
için sembolik kefenler astı. Ayrıca açıklama yapılarak;
“Mustafa’nın sesini tüm işçilere taşıyacağız.” sözlerine
yer verildi.

Taksim: Mustafa Koçak’ın anne ve babası 26 Aralık’ta
Taksim’de üzerlerine giydiği sembolik kefenle yürüdü.

Mustafa İçin Af Dilemiyoruz, 
Her Yerde Direniyoruz ve Adil Yargılama İstiyoruz!

Mustafa Koçak için yapılan çalışmalardan ve açıklamalardan derlediklerimizi okurlarımızla paylaşıyoruz;
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“ÖDP, 8. Olağanüstü Kongresi’nden isim deği-
şikliğiyle çıktı. Partinin yeni ismi ‘SOL Parti’
olurken, “Sadece isim değişikliği için değil,

bir düzen değişikliği için yola çıkıyoruz” denildi.”
(Birgün, 22 Aralık 2019)

ÖDP, 22 Aralık günü yaptığı kongre ile adını SOL
Parti yaptı. Elbette adını değiştirmesi belki kısa bir süre
için taze kan olabilir. Ancak ÖDP’nin sorunu adında
değildir. Adının dün ÖDP bugün SOL Parti olması
onları ne daha ilerici ne de daha devrimci yapacak-
tır.

Sorunun temeli ideolojiktir. ÖDP adını değiştire-
rek hiçbir şey kazanamayacaktır. Bunu bu kadar net
olarak söylememizin nedeni geçmişe dair tek bir özeleş-
tirilerinin olmamasıdır. Her şeyi kendi dışlarında açıkla-
malarıdır. 

“Açık ve Net programına konuk olan Alper Taş, Sol
Parti’yi anlattı. Taş, “ ÖDP artık eski dönemin savunma
partisiydi. 2019’da dünya değişti. Kapitalizm insanlığa
bir çare olamadı sola ve sosyalizme dair değerlerin
arandığı bir dönemdeyiz” dedi” (Birgün, 24 Aralık
2019)

Bu açıklama bile başlı başına ÖDP anlayışını izah
etmeye yeter de artar bile. Eski dönemde ÖDP neyi
savunuyordu? 2019’da ne oldu da dünya değişti?
Emperyalizm 2019’dan önce çok mu farklıydı? AKP
faşizmi 2019’dan öncesine göre çok mu farklı?

Elbette bunların hiçbirisinde halklar açısından olum-
lu anlamda bir gelişme olmamıştır. Tam tersine emper-
yalizm ve faşizm hem ülkemizde hem de dünyada halk-
lara karşı savaşını her geçen yıl daha da boyutlandır-
maktadır. Oysa Alper Taş diyor ki “kapitalizm insanlığa
çare olamadı.” Bu açıklamada ÖDP’nin niçin bir tabela
partisi haline geldiğine, muhaliflik konusunda CHP’nin
dahi gerisine düştüğüne dair tek bir özeleştiri yoktur. 

Ki Alper Taş’ın açıklaması başlı başına gayri cid-
didir. Çünkü kapitalizm emperyalist aşamaya
2019’da geçmemiştir. Kapitalizm ÖDP kurulduğun-
da da çürümüş ve asalak emperyalizmdi. Sosyalizm
ÖDP kurulduğunda da halkların en büyük özlemi ve
ihtiyacıydı.

“Sola sosyalizme dair değerlerin arandığı bir
dönemdeyiz” diyor Alper Taş. Sormak isteriz; acaba
ÖDP sola ve sosyalizme ait olan değerleri ne kadar
sahiplenmiştir?

Örneğin solun değerlerinde devrimciler hapisha-
nelerde katledilirken, 6 kadın tutsak diri diri yakılır-
ken tutsak ailelerine kapılarını kapatmak var mıdır?
“Aynı mahalleden değiliz” diyerek solun sahiplenme,
dayanışma geleneğini inkar eden sizin ÖDP’niz değil
miydi?

Yüksel Direnişçilerine KESK binasında saldırıp
işkence yapanlar arasında sizin ÖDP’nizin üyeleri yok

muydu?

ÖDP’lilerin yönetiminde yer aldığı KESK değil mi
bugün AKP faşizminden icazet dilenen?

OHAL’den bu yana tek bir eylem yapmayan, halkı-
mız AKP faşizminin yoğun saldırısı altındayken tek bir
eylem dahi yapmayan sizin ÖDP’niz değil miydi?

Referandumda “yetmez ama evet” diyerek AKP
faşizminin bugün bu kadar güçlenmesine destek olan
sizin ÖDP’niz değil miydi?

Bu soruları daha da çoğaltmak mümkün… Ancak
başta da dediğimiz gibi sorun partinin adında değil sahip
olduğu ideolojik çizgidedir.

ÖDP devrimciliğin reddi olmuştur. 

ÖDP düzenle uzlaşmanın adı olmuştur. 

ÖDP demokratik kitle örgütü olmanın, örgütlü
olmanın değil sivil toplum kuruluşu olmanın adı
olmuştur. Kendi içinde ki örgütsel işleyiş dahi sivil
toplumcu anlayışa sahiptir. 

ÖDP solun sahip olduğu dayanışma, birlik gibi
değerleri reddeden olmuştur. 

ÖDP söylemde sosyalist ideolojiye sahip olduğunu
iddia etse de pratikte reformist ve düzenin istediği
tatlı su solcusu olmuştur.

Hiçbir direniş örgütlememiş. Düzeni rahatsız edecek
hiçbir politika geliştirmemiş. Tam tersine faşizmle karşı
karşıya gelmemek için kendi parti binasına çekilmiş,
meydanları, sokakları kendi kendine yasaklamıştır.
Çünkü meydanlara çıkmak, sokağa inmek faşizme karşı
politika geliştirmek bedel ödemeyi gerektirir. ÖDP bu
bedeli ödemekten hep kaçan olmuştur. 

Bu politikanın ödülü olarak ise AKP faşizmi sıradan
bir vatandaşı twitter, facebook vb. internet üzerinden
yazdıklarından ötürü evi basılıp halkımız tutuklanırken
dahi, ÖDP’nin tutsağı olmamıştır. Faşizmin ÖDP’yi
basmasına gerek yoktur; çünkü ideolojik olarak aynı
yerde buluşmuş, aynı amaca hizmet etmektedir.
Devrimin inkarı ve halkları umutsuzluğa sevk etmek!

ÖDP faşizme karşı bir mücadelenin içinde değildir.
Şimdi bu ÖDP’nin, adını SOL Parti yaptınız diye tüm
bunlar değişecek mi?

SOL Parti meydanlara çıkıp AKP faşizmine karşı
direniş mi örgütleyecek?

SOL Parti anti-emperyalist olup ABD-AB emperya-
lizmine karşı mı duracak?

SOL Parti sosyalizm hedefi için politikalar mı ürete-
cek?

Elbette dün ÖDP ne ise bugün SOL Parti de o ola-
caktır. Bunu bu kadar net söylüyoruz. Çünkü isim değiş-
tirmekle ideoloji değişmez.

ÖDP “sol” gibi görünüp gittikçe daha da sağcılaş-
mıştır. Saptığı bu yolda adını SOL yapması, onu sola

ÇÜRÜMÜŞ ÖDP’NİN ÜZERİNE İNŞA EDİLEN SOL PARTİ,

SOLUN DEĞİL DÜZENİN PARTİSİDİR!
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çekmez. Kafa yapısı aynıdır. Bu kafa ne halk için müca-
dele edebilir nede sosyalizm için bedel ödemeyi göze
alabilir. Onlar devrimciliği daha ÖDP kurulmadan
12 Eylül zindanlarında terk ettiler. O gün tek tip elbi-
seyi giyenler aradan geçen 39 yılda her geçen gün sol-
dan ve sosyalizmden koptular. Solun değerlerinden
uzaklaşmak çürümeyi de beraberinde getirdi. ÖDP bu
çürümüşlüğün adıydı. 

Bugün adımız artık SOL Parti diyen ÖDP’liler bu
çürümüşlüğe dair tek bir özeleştiri vermemiştir. Tam ter-
sine ÖDP’nin misyonunu tamamladığını söyleyerek ona
birde değer biçmişlerdir. Oysa ÖDP çürümüş ve çölleş-
miştir. Ve bu çölden güçlü bir sol yetişmeyecektir.
Eleştiri-özeleştiri solun en önemli silahıdır. Oysa SOL
Parti adını alanlar bu silahı inkar edenlerdir.
Hatalarından, yanlışlarından ders çıkarmayanlar yarın
adlarında sol sıfatını taşıyarak daha fazla sağ sapmaya
uğrayacaklardır. 

Bu sadece bizim öngörümüz değil tarihsel ve bilim-
sel bir gerçekliktir. Ki devrimciler olaylara bu açıdan
bakarlar. Oysa kendi geçmişine dair tek bir özeleştiri
vermeyerek, ÖDP’nin neden çürüyüp sıradan bir tabela
partisi halini aldığı gerçeğiyle yüzleşmeyenler sadece
kendilerini kandırırlar. 

“Eski düzen bitiyor ama yeniyi inşa etmiş değiliz.
İşte ÖDP’nin attığı bu hamle yeniye dair bir çağrı. Bu
memleket hep sağa mı mahkum kalacak? Bu memlekete
sol lazım bu iddia ile yola çıkmak lazım. Sol emektir sağ
sermaye, sol barıştır sağ savaş...

Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, kabuslarımızdan
başka kaybedecek hiç bir şeyimiz kalmadı. Akşam yata-
ğa girdiğimizde rahat uyuyabiliyor muyuz?” (age)

Siz zaten ÖDP’yi geceleri yataklarınızda rahat
uyumak için kurmadınız mı? Evinizin kapısı bir gece
yarısı kar maskeli polisler tarafından basılmasın,
gözaltına alınıp işkence görmemek için düzenin ica-
zet sınırları içinde kalmak değil miydi tüm amacı-
nız? 

Geceleri kabuslar görmek istemeyenler gündüzleri
çıkıp mücadele ederler. Siz bugüne kadar neyin mücade-
lesini verdiniz? Bu soruların cevabı ÖDP’nin pratiğinde
yatmaktadır. 

“SOL Parti, gençlerin ve kadınların partisi olacak”
diyor Alper Taş. Neden devrimcilerin, işçilerin, emek-
çilerin partisi değil de gençlerin ve kadınların parti-
si? Bu açıklama dahi SOL Parti’nin devrim ve sosya-
lizm gibi bir iddiasının olmadığının, ÖDP’nin sahip
olduğu sivil toplumcu anlayışın bir başka tezahürün-
den başka bir anlama gelmiyor.

Kapitalizme karşı sosyalizm diyenler halkın partisi
olmayı hedeflerler. İşçilerin, köylülerin, memurların ve
tüm emekçi halkın partisi olurlar. Yönetime gençleri ve
kadınları getirmek o partiyi ne sol ne de devrimci yapar.
Önemli olan hangi ideolojiye sahip olunduğudur.
Görülüyor ki SOL Parti devrimci değil sivil toplumcu

bir anlayışın ürünüdür. Buradan da ne sol bir değer
kazanır ne de düzene alternatif bir hareket ortaya çıkar. 

L. Doğan Tılıç ise; “ÖDP yaptıkları ve yapamadık-
larıyla bir şekilde doldurdu isminin altını. Artık SOL
Parti var! Birkaç gün daha sadece ismi konuşuruz belki.
Sonra ise o ismin altının nasıl  doldurulduğunu…”
diyor. 

ÖDP o ismin altını düzenle uzlaşmakla, faşizmle
katiyen karşı karşıya gelmemekle, direnişten kaçmakla,
solun değerlerinin altını oymakla doldurdu. Bu nedenle
sıradan bir tabela partisi halini aldı. SOL Parti ise
ÖDP’nin sahip olduğu sağ sapma ideolojinin üzerine
inşa edildi. Temel çürük olunca yapının sağlam olmasını
beklemek de ham hayalcilikten başka bir şey değildir. 

Güray Öz ise; “Ülkemiz de gezegenimiz de, kapita-
lizmi tarihin dışına sürebilirsek kurtulacak. Peki, neden
bekliyoruz öyleyse; aşılmaz dağlar mı var aramızda. Tek
bir cümle, yan yana durmamızı, hedefe kilitlenmemizi
zorunlu kılmıyor mu? O sihirli cümle, “kurtulmak yok
tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” değil mi?”
diyor. 

Bu güne kadar solun oluşturduğu birlikleri parçala-
mak için canhıraş uğraşan ÖDP değil miydi? Kendisi
dahi kurulurken solun birliği diye kurulup sonrasında
ise ÖDP’nin diğer kurucularıyla bir şekilde ayrılıp sade-
ce Mamak geleneğinin partisi olmadı mı?

Siz hangi birlikten söz ediyorsunuz?

Birlik diyorsanız haydi gelin KHK’lara karşı direnen
Yüksel Direnişçilerine katılın. 

Birlik diyorsanız haydi gelin faşizme karşı mücade-
lenin içinde yer alın. 

Birlik diyorsanız haydi gelin adaletsizliğe karşı dire-
nen Mustafa Koçak’ın, Grup Yorum’un yanında yer
alın. 

Siz devrimci zemindeki birliklere gelemezsiniz.
Bırakın birlik olmayı gazeteniz BİRGÜN’de direnenlere
haber dahi yapmayıp otosansür uygulayanlarsınız. 

Adınızı SOL Parti yapmanız sizi bu tür birliklere
katılmaya, faşizme karşı direniş barikatları kurmaya yet-
mez. Eğer söylediklerinizde samimi iseniz bırakın birli-
ği önce direnenlere karşı uyguladığınız sansürü kaldırın.
Direnişçilerin yanında yer alın.

Güven Gürkan Öztan ise; “Şimdi Sol Parti ile yeni
bir başlangıç yapıyoruz. Geçmiş hatalardan ders alan,
toplumsal dinamikleri büyütme, birbiriyle ilişkilendirme
ve güçlendirme hedefiyle kendini yeniden örgütleyen ve
“memlekete sol lazım” diyen bir iradeyi, bir çağrıyı
elden ele, dilden dile genişletiyoruz. Babacanlara,
Güllere mahkûm değiliz diyoruz. Kurtarıcı arayanlara
gerçek çıkış yolu örgütlü halkın mücadelesidir diye hay-
kırıyoruz. Gelin omuz verin, bu düzeni birlikte değiştire-
lim.” diyor. 

Biz de diyoruz ki düzeni değiştirmek isteyenler
önce kendilerini değiştirmeliler.

Düzeni değiştirmek büyük bir iddianın sahibi 1
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olmaktır. Böylesi büyük bir iddiaya sahip olmak ise
devrimcilikle mümkündür. Oysa bugün SOL Parti’yi
kuranlar tam da devrimciliği düzenin kırmızı çizgilerine
hapsedenlerdir. Düzeni değiştirmek isteyenler bu çizgi-
leri tanımayanlar, ML’i kendilerine kılavuz edinenlerdir.
Madem düzeni değiştirmek istiyorsunuz haydi o zaman
ne duruyorsunuz siz ML çizgisine gelin. 

Sonuç Olarak;

- SOL Parti kendisini sadece isim değişikliğiyle
yetinmeyen “düzeni değiştirmek” gibi son derece iddialı
bir söylemle kuruldu. Bu söylemin altını doldurmak
isteyenler öncelikle ÖDP olarak yaptıklarının ciddi bir

özeleştirisini vermelidir. 

- Gençlerin, kadınların partisi olacağız gibi düzen içi

bir söylemi ve pratiği terkedip işçilerin, köylülerin,

emekçilerin partisi olmalıdır. 

- Solu ayrıştıran, küçük olsun da benim olsun anlayı-

şını bırakıp solun birliğinin oluşmasına katkı yapan

olmalıdır. 

- ÖDP’nin sağ sapma ideolojisini, pratiğini mahkum

etmeli, ML’in çizgisine gelmelidir. 

- Sivil toplumculuk oynamayı bırakıp devrimci

değerlere dört elle sarılmalıdır.

Açlığımız;
Adaletsizlikler Son Bulsun Diye…

Konserlerimiz devamlı olarak yasaklanıyor, terör
listelerine konulduk, kültür merkezimiz 2 sene içinde
10 defa basıldı, üyelerimize defalarca işkence yapıl-
dı… Her üyemiz tutuklandı, hala 7 üyemiz tutuklu…
Açlık grevinde olmak için daha çok nedenimiz var.
Bizi susturmak istiyorlar başaramayınca komplolar ile
tutukluyorlar ev baskınlarına başvuruyorlar ama biz
açlığımızla barikat oluyoruz bunlara…

Sanatçı dediğin savaşçıdır. Stalin’in dediği gibi
insan ruhunun mimarıdır… Sanatçı, sanatına el uzatana
en önden cevap verir tıpkı Helin, İbrahim, Barış,
Bahar, Ali gibi…

Biz diyoruz ki; direnme hakkı kutsaldır, yok
edilemez. “Baskıya karşı direnme hakkı”, insanın en
doğal, vazgeçilmez, yasaklanamaz hakkıdır. Direnme
hakkını dünya ve Türkiye halkları olarak direnerek
kazandık, direnerek koruyacağız.

Direnişleri devam ederken, direnişi daha da büyütmek
için çalışmalar yapıyorlar. Diğer direnişçileri ziyaret
ediyorlar. Dayanışmayı büyütüyorlar. Grup Yorum
tarih yazmaya devam ediyor, biz de bu tarihin bir
parçası olarak elimizden gelenden fazlasını yapmalıyız.
Bu süreci yenecek olan bizleriz.

Grup Yorum için Hatay’da, İstanbul’un Çayan, Ok-
meydanı mahallelerinde ve Boğaziçi Üniversitesi’nde
pullamalar yapıştırıldı, yazılamalar yazıldı ve afişler
pankartlar asıldı.

Grup Yorum bir duyuru yaparak Küçükarmutlu’da
“Direniş Evi”nin açıldığını ziyaret saatlerinin 17.00-
20.00 saatleri arasında olduğunu bildirdi...

Direniş Evi’ni 27 Aralık’ta HDP milletvekilleri
Ali Kenanoğlu ve Hüda Kaya, ayrıca Direnişler Meclisi
üyeleri;  28 Aralık’ta ise Pınar Aydınlar,  yazar Temel
Demirer ve Grup İsyan Ateşi  ziyaret etti. 

Grup Yorum’un 27 Aralık’ta yapacağı konser, bir
gün öncesinde 26 Aralık’ta polislerin zırhlı tenekelerle
(akrep) getirdiği ve el yazısıyla yazılmış ‘konser yasağı
tebliği’ ile yasaklandı.

Canan Kaftancıoğlu-CHP 
Mahir Kılıç’a Verdiğiniz Sözü Tutun!
Mahir Kılıç CHP belediyelerinde çalışıp hakkını ala-

mayan diğer işçilere öncülük etmeye devam ediyor.
Şimdi direniş yayılıyor. 

Canan Kaftancıoğlu Mahir Kılıç’a söz verip sözünü
tutmayarak, işçi düşmanlığını göstermiş, aymazca
“bizimle alakası yok” diye açıklama yaptırmıştı.

Yalanlarla Sonuç Alamazsınız! 
Mahir Kılıç yılın son günü 31 Aralık'ta yayınladığı

mesaj:
“Hani diyorlar ya her şey çocuklarımıza aydınlık ve

onurlu bir gelecek için diye aslında o çocuklar bizlerin
çocuklarını kapsamıyor… Bizim çocuklarımıza düşen
hasret özlem yoksulluk ve gözyaşı kastettikleri kendi
çocukları! Evlatlarımın bakışları hepsine en iyi cevap
direneceğiz.”

Dev-Genç’lilerden...

“19-22 Aralık Semineri” düzenlendi. 
25 Aralık’ta, Özgür Tutsak Seda Kaya’ya kart-

mektup yollandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Seda Kaya
için afiş asıldı.

25 Aralık’ta Sarıyer’de “Dev-Genç” yazılamaları
yapılırken Mustafa Koçak için de yazılamalar yapıldı.

CHP İstanbul İl Binası önünde işi için direnen işçi
Mahir Kılıç’ı ziyaret edildi. 

Bir Dev-Genç’li polis tarafından işbirlikçileştirilmek
istendi. Yaşanan bu gelişme üzerine Dev-Genç “Ne
Kadar Uğraşırsanız Uğraşın, Yeni Berk Ercan’lar Yara-
tamayacaksınız!” başlıklı bir açıklama yaptı.

2020 yılı asgari ücretinin 2 bin 324 TL 70 kuruş
olması üzerine Devrimci İşçi Hareketi bir açıklama ya-
yınlayarak “Asgari Ücret Değil Emeğimizin Karşılığını
İstiyoruz, Alacağız!” dedi ve İşçi Meclislerinde örgüt-
lenmeye çağırdı.

Okmeydanı Halk Cephesi de bir açıklama yaınla-
yarak burjuvazinin belirlediği gündemlere değinerek
kısaca “Kurtuluşumuzun yolu devrimci politikalardadır.
Nitekim gündemin egemenler tarafından belirlendiği
süreci tersine çevirecek tek güç halk cephesidir.” de-
nildi.
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19 Aralık
ö n c e s i
yoğun bir

kampanyaya başladık. Açlık grevleri 40’lı günlere gel-
diğinde biz de mahallede yürüyüşler yapmaya karar
verdik. İki günde bir yürüyüş yapıyorduk. İlk gün katı-
lım 30 kişi oldu. İkinci gün 50, üçüncü gün 100’ü geçti.
Tabi biz sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde üç
kez Çayan Mahallesi’nde tüm kapıları çalıp halkı eyle-
me katılmaya çağırıyorduk. Ancak bir sorun vardı.
Bize “sessiz, kefenli yürüyüş yapın” denilmişti. Biz de
ilk üç gün öyle yaptık. Ancak bu durum bizi rahatız
etmeye başladı. Hiçbir slogan atmadan öylece yürüyor-
duk. Bu durum böyle devam etmemeliydi. Ancak bize
söylenen “sessiz yürüyüş yapın” sözünü de tartışmıyor-
duk. 

Dördüncü gün olduğunda yürüyüş öncesi tüm
esnaflara kepenk kapattırdık. Polis her zamanki gibi
mahallenin giriş çıkışlarını tutmuş, TOMA’larıyla,
zırhlı araçlarıyla hazır bekliyordu. Biz de halkı
Hüseyin Aksoy Parkı’nda topladık. En önde analar
beyaz başörtülerini giyip, pankartlarını tutarak yürüyü-
şe başladılar. Caddeye çıktık. Herkes caddede bize
bakıyordu. Ancak biz öylece yürüyorduk. Nihayetinde
analar dayanamadı. “Neden slogan atmıyor, neden ses-
siz yürüyoruz” demeye başladılar. Biz de bize böyle
söylendiğini, o nedenle böyle yapmamız gerektiğini
belirttik. “Alınan karar böyle” dedik. Analar itiraz etti-
ler. “Böyle olmaz” diyen analarımızdan biri “Bizim
orada evlatlarımız ölüyor, biz neden böyle sessiz yürü-
yecekmişiz ki, bugün açlık grevi ölüm orucuna döndü.
İlla slogan atmak için ölümleri mi bekleyeceğiz” dedi.
O sırada kortejin arkasından alkışlar başladı. Alkışlar
gitgide hızlandı, ıslıklar çalındı. Alkışlar durunca ana-
larımızdan birisi “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz”
sloganını attı.  Ardından tüm kitle slogan atmaya başla-
dı. Sloganlar bir kez atılmıştı. Artık sessiz yürümenin
bir anlamı olmadığını gördük, biz de slogan atmaya
başladık. O sırada Show TV kameramanı geldi. Bizden
çekim izni istedi. Ona “her gün çekim yapıyorsun ama
haber yapmıyorsun” dedik. O da “ben gönderiyorum,
haber müdürü yayınlamıyor, ama bugün bir şeyler olur-
sa haberi yayınlar” dedi. 

Yürüyüşü sürdükdükçe kenardan izleyen insanlar
da katılmaya başladı. Sayımız ikiyüzün üzerine çıktı.
Mahalle içinde dolaşıp tekrar caddeye çıktığımızda
sayımız üçyüze yaklaşmıştı. O güne kadar saldırmayan
polis TOMA’larıyla üzerimize geldi. Biz önde barikat
kurup, basın açıklamamızı yaptık. Açıklama biterken
polis saldırıya geçti. Mahallede o gün gece geç saatlere

kadar çatışma sürdü.  
Ertesi gün durum değerlendirmesi yaptık.

Arkadaşları bilgilendirdik. Onlar da bize; “sessizliği
kim bozacak” diye beklediklerini söylediler. Ortada bir
yanlış anlaşılma vardı. Bize haber getiren arkadaşa “ilk
yürüyüş sessiz olabilir” denmiş, o tüm yürüyüşler ses-
siz olacak anlamış. Ancak buradan şunu çıkardık, hal-
kımız bizden daha politik ve ileri görüşlüydü.
Anlamadığımız noktada tekrar sormamız gerekiyordu.
Biz ise bize söyleneni olduğu gibi kabul etmiş, meka-
nik düşünmüştük. Analarımız ise bize nasıl olması
gerektiğini göstermişlerdi. 

O güne kadar yürüyüşlerimiz haber olmamıştı. Ancak
o gün çatışma çıkınca Show TV haberi verdi. Sonuçta
öyle de olsa ölüm orucunu gündeme sokmuştuk. 

Mekanikliğe 

Düşmeyeceğiz

Bize Kalan;
- Alınan kararları can kulağıyla dinlemeli,

yanlış anlaşılmalara karşı önlemler almalıyız.

- Mekanik olmamalı, ilkelere ters olmadığı

sürece inisiyatifimizi koyup yanlış ya da

eksik gördüklerimizi düzeltmeli ya da tamam-

lamalıyız.

İzlemek İçin:
http://halkinsesitv1.org/kavganin-bir-yili-video/

Okumak ve İndirmek İçin
drive.google.com/file/d/1UyrQe89GOTz9NE-

UAHV4isJ5ABBoM9plT/view
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Ö
ncelikle halk kimdir
sorusunu cevaplama-
lıyız. Halk işçi, işsiz,

memur, köylü, öğrenci, esnaftır.
Yani halk biziz, bizim aileleleri-
miz, komşularımız, köylülerimiz-
dir. Bu durumda halka inmek
söylemi doğru bir söylem değil-
dir. Çünkü, kendini halktan
soyutlayan, halkın dışında,
üstünde gören bir söylemdir. 

Halka inmek söylemi, halka
tepeden bakan bir anlayıştır.
Kendini halkın üstünde, halktan

üstün gören anlayışı ifade eder
halka inmek. Daha çok küçük
burjuva aydın kesimin kullandığı
bir söylemdir. Tabi zamanla
solun da litarütürüne girmiştir.
Özellikle reformist-sivil toplumcu
sol ve oportünist sol halka inmek
söylemini kullanırlar. Zaman
zaman bizim saflarımıza da bu
çevrelerden kelimeler sızmakta-
dır.

Şunu unutmamalıyız ki, ken-
dini halkın dışında gören hiçbir
anlayış doğru değildir, devrimci
değildir. Bu anlayışlar halktan
kopukluğun, halka yabancılaş-
manın sonuçlarıdır. Buna sosyal
yabancılaşma, sosyal yozlaşma
da diyebiliriz. Çünkü, "halka
inmek" söylemi, ilk bakışta çok

ciddi bir sorun gibi görünmeyen,
halka gitmeyi ifade eden bir söy-
lem gibi görünse de, özünde ait
olunan sınıfsal kökene yabancı-
laşmanın göstergesidir.

Sonuç olarak; "halka inmek"
devrimci bir söylem değildir ve
biz bu söylemi kullanmamalıyız.
Biz zaten halkız, kendimizi hal-
kın dışında, halkın üstünde gör-
müyoruz. Biz halk çocuklarıyız,
halkın bilinçli ve örgütlü kesimi-
yiz. Bu nedenle kitle çalışmasın-
da halka inmek yerine, "Halka
Gitmek", "Daha Geniş Halk
Kesimlerine Ulaşmak", "Halk
İçinde Çalışma Yapmak",
"Halkın İçinde Olmak" gibi söy-
lemleri kullanmalıyız. 

Halka İnmek!

Geçtiğimiz hafta içinde dergimiz Halk Okulu birçok

yerde okurlarına ulaştı. Dergimizin Halk Cepheliler,

Dev-Genç’liler ve okurlarımız tarafından yapılan çalış-

malarından derlediklerimizi paylaşıyoruz;

Herkes Halk Okulu’nu gönüllü olarak dağıtabilir,

sesimizi daha çok duyurmak için, baskılara, tutuklamalara

karşı her eve, işyerine, okullara dergimizi ulaştıralım.

İSTANBUL

Armutlu: Halk Cepheliler 27, 30 Aralık tarihlerinde

umudun sesi Halk Okulu’nun dağıtımını ve tanıtımını

yaptı. Yapılan çalışmalarda toplam 65

dergi okurlarına ulaştırıldı.

Çayan: Halk Cepheliler 23, 27 Aralık

tarihleri arasında mahallenin birçok ye-

rinde Halk Okulu dergisinin 5 ve 6’ıncı sayılarının da-

ğıtımını ve tanıtımını yaptı. Çalışma sırasında mahallenin

genel sorunları hakkında sohbetler yapıldı ve çözümünün

örgütlenerek, örgütlü mücadele vererek aşılacağı vur-

gulandı. Ayrıca, ölüm orucu direnişçisi Mustafa Koçak

ve açlık grevi direnişçileri Grup Yorum üyeleri hakkında

genel bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarda toplam 255

dergi halka ulaştırıldı.

Gazi: Halk Cepheliler 30 Aralık’ta mahallenin ge-

cekondu bölgesinde Halk Okulu dergisinin dağıtımını

yaptı. Uzun süredir gidilmeyen bölgelerde derginin

Yürüyüş dergisinin devamı olduğu anlatıldığında

halk dergiyi tekrar görmekten sevindiğini dile ge-

tirdi.

Kadıköy: Dev-Genç’liler 30 Aralık’ta Halk

Okulu dergisinin dağıtımını yaptı. Çalışma sırasında

genel olarak süren direnişler ve ölüm orucu direnişi

yapan Mustafa Koçak hakkında bilgilendirme ya-

pıldı. Çalışmada 50 dergi okurlarına ulaştırıldı.

Sarıyer: Dev-Genç’liler 30 Aralık’ta Halk

Okulu dergisinin 6’ıncı sayısının dağıtımını ve ta-

nıtımını yaparak 30 dergiyi okurlarına ulaştırdı.

Halk Okulu’nu Ulaştırmadık Yer 
Bırakmayacağız

1
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Sınıflar mücadelesi aynı zamanda iki ideoloji-
nin çarpışmasıdır. Ki burjuva ideolojisi sadece
ezen sınıfa ait olsa da ülkemiz solunda da bur-

juva ideolojisi hakimdir. Bu nedenle sol bedel ödemek-
ten kaçar, uzun süreli direnişler içinde yer almaz. Kısa
vadede zaferler bekler. Hazımsızdır. Bedel ödemekten
kaçar, hazır kitleye sahip olmak ister. Bunları yapamadı-
ğında ise tipik burjuva düşüncesine uygun hareket eder.
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar halk gerçeği görür, herke-
se hak ettiğini verir, duracağı safı ona göre belirler. 

Tarihimiz bu yanıyla oldukça zengindir. Solun bu
durumunun en uç örneklerinden birisi 12 Mart 1998 tari-
hinde Gazi Katliamı anmasında yaşandı.

12 MART 1998
12 Mart 1995 tarihinde Gazi Mahallesi’nde kahvele-

rin taranmasıyla başlayan olaylarda 17 insanımız şehit
düşmüş, 400’ün üzerinde insanımız çeşitli yerlerinden
yaralanmıştı.

Gazi Katliamı ile oluşan tepki Ümraniye ve
İstanbul’un çeşitli yerlerine yansımıştı. Ümraniye’de de
beş insanımız şehit düşmüş, birçok insanımız yaralan-
mıştı.

11 Mart 1998 Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında
halk cemevine gelmeye başladı. Saat 11.30’da yapılacak
olan Gazi şehitlerini anma etkinliği çerçevesinde şehit
aileleri cemevi önünde düzenli kortejler oluşturarak
ellerindeki fotoğraflarla birlikte karanfillerle yürüyüşe
geçtiler. Yaklaşık 100 kişilik topluluk mezarlığa vardı-
ğında burada şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu
ile birlikte anne ve babalar ağıtlar yaktı. “Anaların
Öfkesi Katilleri Boğacak”, “Gazi’nin Katili Susurluk
Devleti” şeklinde sloganlarla mezarlığa karanfiller bıra-
kılarak aynı şekilde geri dönüldü

12 Mart’ta yapılacak olan Gazi şehitlerini anma
etkinliklerinin çalışmaları da hızlanıyordu. 11 Mart
günü saat 23.30 sıralarında aldığımız bir haberle
Gazi’de bir polis otosunun tarandığı, bir baş komiserin
yaralandığı öğrenildi. Ardından polisin Gazi’yi abluka-
ya alarak yüzlerce evi bastığı ve elliye yakın insanın
gözaltına aldığı haberi geldi. Mahalle sabaha kadar
abluka altında kaldı. İnsanlar evlerine, bakkallara gidiş
çıkışlarda yerlere yatırılarak çamurlar içerisinde arandı.
Gazi sokakları, inşaatlar polis tarafından kuşatma altına
alındı. Gazi ve Küçükköy giriş çıkışı tamamen kapatıl-
dı.

12 Mart saat 08.30-09.00 sıralarında halk Gazi
Cemevi önünde toplanmaya başladı. Okmeydanı,

Alibeyköy ve Nurtepe’de toplanan yaklaşık bin kişi
Gazi’ye gelmek üzere yola çıktı. İstanbul’un birçok ilçe
ve mahallesinden Gazi’ye gelmek üzere yola çıkan araç-
lar polis salrısına rağmen saat 11.30’da Gazi’ye ulaştı.
Saat 10.00 sıralarında pankartların hazırlanması, kortej-
lerin oluşturulmasına başlandı. Saat 11.30’da Gazi
Şehitlerini Anma Komitesi, Gazi Şehit Aileleri’nin
Doğu Kıraathanesi önüne gelip buraya karanfil bırakıp
basın açıklaması yaptılar. Yapılan açıklamada özetle “12
Mart 1995 tarihinde akşam saat 20.00 sıralarında dört
kahvehane ve bir pastahanenin halk düşmanı katillerce
taranmasıyla Doğu Kıraathanesi’nde Halil Kaya şehit
olmuş ve onlarca insanımız yaralanmıştır. Sürekli poli-
sin ablukasında olan Gazi Mahallesi’nde bu hain saldı-
rının rahat bir şekilde yapılması tüm halkımızı öfkelen-
dirmiş ve sokağa dökmüştür... Gece geç saatlerde iki
panzer cemevine yanaşarak halkın üzerine kurşun yağ-
dırarak onlarca insanı yaralamış ve Mehmet Gündüz
şehit düşmüştür. Açılan davalar sürüncemeye bırakıla-
rak Gazi davası Eyüp’ten Rize’ye ve oradan da
Trabzon’a sürülerek adeta bu olay kapatılmaya çalışıldı.
Ve yapılan baskınlar ya da engellemeler, saldırılar bizle-
ri haklı davamızdan alıkoymadı, koymayacaktır.” denil-
di.

Diğer taraftan anma komitesi akşam saatlerinde tara-
nan bir polis otosu hakkında şu görüşlere yer verdi: “11
Mart 1998 gecesi saat 22.00 civarında Gazi
Mahallesi’nde bir polis otosu taranmıştır. Gazi şehitleri-
nin anmasına denk getirilen bu saldırının Gazi anmasını
ve Gazi halkını sıkıntıya sokmaktan başka amacı ola-
maz. Bunu yapanlar Gazi halkına kötülük yapmışlardır.
Bu itibarla bizler şehit aileleri, Gazi Cemevi Şehit
Aileleri olarak, Gazi halkı olarak bu olayı kınıyoruz.”
dedi.

Gerçekten de anmadan bir gün önce hem de Gazi
Mahallesi’nde polise saldırının yapılması doğrudan
ertesi günkü anmayı etkilemeye yönelik bir provokas-
yondur. Bunu yapanlar kim olursa olsun, niyetleri ne
olursa olsun yapılan objektif olarak provokasyon yarat-
maktır.

Saat 12.30’da yürüyüşe geçen kitle önde Alevi kuru-
luşları olmasıyla beraber Halk Meclisleri ve HÖP kitlesi
cemevi önüne vardığında sayıları yaklaşık 13 binin üze-
rine ulaştı. Bu sırada yüzleri maskeli, ellerinde PKK
bayrakları ve pankartıyla genel kitle içerisinde tur atan
yaklaşık 50 kişilik grup kitleye gergin anlar yaşattı. Öte
yandan TİKB, MLKP, TKP/ML örgütlerinden yüzleri
maskeli kişiler de kitle içerisine dalarak, yazılama yaptı
ve kendilerini temsil eden örgütlerinin bayraklarını
duvarlara astı. Komite, uygulanması gereken kuralları
şöyle belirlemişti. “Zincir oluşturulmadan kortej güven-
lik elemanlarıyla güvenlik sağlanacaktır, maske takıl-
mayacaktır. Ateş yakılmayacak, yazılama yapılmayacak

GAZİ HALKI, 
HALK MECLİSİ SAFLARINDA 

HESAP SORDU



vb.” Herkesin uyması gereken
kuralları uygulamaya koymuştu.
Ancak onlar alınan kararlara uyma-
yacaklarını söylemişlerdi ve uyma-
dılar da. Alevi ve Bektaşi dernekleri
ve şehit aileleri, Halk Meclisleri-
HÖP kitlesi mezarlığa varırken bu
sırada DLMK kortejine bir sivil
polisin girdiği fark edilerek dövül-
müş ve kortejden atılmıştı.
Mezarlığa varıldığında genel kitle
sayısı yaklaşık olarak 20 bine ulaştı.
Şehit aileleri burada şehitlerin anısı-
na birer konuşma yaparak mezarla-
rın başına karanfiller bırakıp ağıtlar
yaktılar. Bu arada mezarlık dönüşü
DHKP-C kitlesi Parti ve Cephe bay-
rağı ve DHKP-C imzalı pankart
açarak “Titre Oligarşi Parti-Cephe
Geliyor”, “Kim Vuruyor, Cephe-
Kim İçin, Halk İçin Yaşasın DHKP-
C”, “Öndere Selam, Savaşa
Devam”, “Yaşasın Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi-Cephesi”, “Yaşasın
Önderimiz Dursun Karataş” slogan-
ları ile marşlarla Gazi Cemevi’ne
gelerek yapılan anonsla pankartlar
toplanıp kitlenin dağılması istendi.

Bu sırada MLKP ile PKK’nin ortak
pankart açtığı görüldü. Öte yandan
50 kişilik MLKP’li grup yüzleri
maskeli bir şekilde ateş yakarak
korsan gösteri yaptılar. Genel kitle
saat 15.30’da dağıldı. Diğer taraftan
bölgeyi ablukaya alan polis bunun
yanında 50 otobüs  askeri birliği
takviye olarak gönderdi. Polis
Gazi’de geniş çaplı operasyon
düzenledi. Bazı siyasetlerin pan-
kartlarına el koyduğu bildirildi.
Gazi’nin ve Küçükköy’ün giriş
çıkışları polis tarafından ablukaya
alınıp, adeta terör estirildi. 12 Mart
anması bütün engelleme ve polis
terörüne rağmen görkemli bir şekil-
de yapıldı.

Halk Meclisleri bu anmada dost-
ları için umut, düşmanları için
korku olduğunu gösterirken Gazi
halkının kendi meclislerinde örgütlü
olduğunu da gösterdi. Gazi Halkı,
Halk Meclisi saflarında şehitlerini
anmıştı. Cephe, tüm tasfiye çabala-
rına ve saldırılara rağmen büyüyor,
gelişiyordu. 1998 Gazi anması bu
gerçeği bir kez daha herkese göster-

di. Halk Meclisleri HADEP’in,
reformistlerin, oportünistlerin, kor-
kulu rüyasıdır. Onlar düşmanlık
yaptıkça Halk Meclisleri büyümek-
tedir.

Evet, oportünizm varlığını
Cephe’ye karşı birleşmekle sürdü-
rüyor. Ama Cephe düşmanlığı onla-
rı tükenişten kurtaramaz. Her gün
biraz daha küçülüyorlar. Ne maske-
leri, ne de gösterileri kurtarıyor
onları... Her şey herkesin gözleri
önündedir. Tüm provokasyonları
bozduk. Halkın katılımını, halkın
Halk Meclisleri saflarında birleşme-
sini engelleyemediler. Ya biz, ya
meclisler dediler. Düşmanlık yaptı-
lar. Meclis olmasın da ne olursa
olsun dediler. Kararlara uymayız,
halkın iradesini tanımayız dediler.
Meclis çekildi. Ama yine kararlara
uymadılar. Ve hepsi boylarının ölçü-
sünü aldılar. Utanırlar mı?
Utanmazlar... Çünkü defalarca aynı
şeyleri yapmışlardır. Bundan sonra
da yapacaklardır. Yeni oyunlar, yeni
provokasyonlar şaşırtıcı olmayacak-
tır...

Hatay Belediyesinin Yalan Açıklamasına Kar-
şılık Tekebaşı Halk Meclisi’nin Açıklaması: Sa-
mandağ Tekebaşı Halk Meclisi’nin, mahallenin yol so-
runlarıyla ilgili yaptığı açıklamadan sonra Samandağ
belediyesi ve Hatay BB’den konuyla ilgili ‘yalanlama’
geldi. Ancak açıklamaları tamamen can çekişmelerinden
kaynaklanmaktadırlar. Seçim zamanı vaatler verip son-
rasında tutulmadığının ve halkın hesap sormasının önüne
geçmek istemlerinden kaynaklanmaktadır. Çabalarınız
boşuna, nafile yaptıklarınız halk her şeyi görür. Halkımıza
gelip hakaret edemezsiniz, bizi yalancılıkla suçlaya-
mazsınız. Çünkü bütün halk gerçeği biliyor. Yolda yü-
rüyenler biziz. Lüks araçlarda biz gezmiyoruz, tabanlarımız
ağrıyana kadar ayaktayız. Bu yollar yapılacak. Ey CHP;
yalanı biz değil siz söylüyorsunuz. Halkla dalga geçme-
yin.

İki belediyede size sesleniyoruz; sözde “Halkçı Be-
lediyeler” yalanlarıyla zaman kaybedeceğinize yolları
yapardınız gönderdiğiniz kadının lüks aracının benzin
kirası bile işe başlamanız için yeterdi.

Yollarımız Yapılana Kadar Direneceğiz!
Samandağ Tekebaşı Halk Meclisi, 26 Aralık’ta ma-

hallede yaşanan her yağış sonrası sularla dolan yollar,
tarlaların-seraların su basılması üzerine basın açıklaması
yaptı. Açıklama sırasında da polis ve jandarma tacizi de

sürdü. Yapılan basın açıklamasında yaşanan sorun ve
bu sorunun çözümü için belediyenin derhal yolları
yapması gerektiği vurgulandı.

Mahallelerimizin Sorunlarını Örgütlülü-
ğümüzle Çözeceğiz!

Samandağ Tekebaşı Halk Meclisi üyeleri 21 Aralık’ta,
elektrik baskınları, lise yolu ve uyuşturucu sorununa
karşı toplantı yaptı. Geçenlerde mahalleye yapılan ‘kaçak
elektrik’ baskını ile ilgili yapılan anlatımda; evlere
yapılan baskınların gayrimeşru olduğu, ülkemizde onlarca
holdingin, fabrikanın gizli elektrik kaçırırken halkın
yoksul evlerine yapılan baskınların gayrimeşru olduğu
vurgulandı. Yapılan baskınlar sırasında evlerde sadece
kadınlar ve çocukları bulunurken bu baskınların yapılması
büyük bir huzursuzluk ve endişe yaratmıştır.

Ardından, mahallede lise yolunun yapılması üzerine
neler yapılması gerektiği tartışıldı. Sonrasında ise ma-
hallede gençleri zehirleyen uyuşturucu çetelerine ve
onları koruyanlara karşı daha etkili mücadele etmenin
çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda alınan kararlarda, yapılacak herhangi bas-
kında ilk olarak kimsenin tedirgin olmaması için çağrı
yapılacağı ve ilk olarak Halk Meclisi’ne haber vermesi
gerektiğinin duyurusu yapılacak. Lise yolu ve yolu
bozuk olan sokağın yapılması için yetkililere duyurmak
amacıyla basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı. Yoz-
laşmaya ve uyuşturucuya karşı gençler ile daha çok il-
gilenilmesi, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri art-
tırmak gerektiği kararı alındı.

“Halkçı Belediyeler” Yalanlarıyla 
Halkı Kandırmayın!
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Yüksel Direnişi Zafere Kadar
Sürecek…

Zafer İçin Gözaltına Alınıyor, İşkence
Görüyoruz!

İşi, ekmeği için direnen emekçilere her gün AKP’nin
halk düşmanı polisleri tarafından işkence yapılıyor.
İnsanın ekmeği, onuru, namusudur aynı zamanda. Alın
teriyle, namusuyla kazandıkları ekmeklerini geri almak
için direniyor emekçiler. Zafere kadar sürecek bu direniş,
bütün Ankara polisini de yığsanız o alana direnişçilere
geri adım attıramazsınız.

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde kamu
emekçileri direniş tarihi yazmaya devam ediyor. İşkenceci
polisler kalkanlarıyla kapatmak istedikleri pankartlarda
AKP’nin halk düşmanlığı yazıyor. KHK zulmüyle intihar
eden gencecik insanlarımız, işsiz-aç bırakılan öğretmen-
lerimiz var. Bunun hesabını sormamıza hiçbir önleminiz
engel olamayacak. Kalkanlarınız ayıplarınızı örtemez.
Faşizmle yönetilen bir ülkede demokrasi bir perdedir,
açıldığında bütün pislikler açık ve net görülür. Bugün
Yüksel Direnişi’ne perde görevi gören polis kalkanları
AKP’nin halk düşmanlığını örtmeye yetmiyor. Sesimiz
arşa ulaşana kadar, kulaklarınızı rahatsız etmeye, sizi
tarihin çöplüğüne gönderme mücadelemize devam ede-
ceğiz.

Bitirilemeyen Yüksel Direnişi
Günlüklerinden;

“Maden işçilerinin kaderi, yerin yedi kat dibinde
ölmek değildir! Bu ülkenin hiçbir vatandaşı, böyle ölmeyi
hak etmiyor! Böyle yaşamayı da hak etmiyor!”

“Bir hukuksuz para cezasını daha hâkim iptal etti.
Size geçmiş olsun, o mahkeme harcını siz ödeyecekmiş-
siniz.” Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt gözaltına
alındığı sırada bir kadın polis Nazan’ın saçını çekip
“şerefsiz” diye küfretti. Oysaki bu söz onların karakteri-
dir.

“İş cinayetinde ölen işçinin ölü bedenini yol kenarına
attılar! Bu ülkede işçinin, emekçinin ölüsünün kıymeti
yok! Dirisinin de kıymeti yok!”

“Dünyanın başka hiçbir yerinde insanlar işini geri
istediği için böyle bir zulme uğramıyor!”

“Bu ülkede 11 avukat tutuklu. Halkın avukatları tutuk-
luysa bu ülkede adalet yoktur!”

“Bugün günlerden Roboski. 8 yıl önce bugün 34
insanımızı katlettiler. Oğulların ceset parçalarını siyah
çöp poşetlerine koyup annelere verdiler. Roboski bitmedi,
sürüyor.”

Akşam kadın polislerce saçları yolunan, montu yırtılan
Nazan Bozkurt, gözaltından çıkıp tekrar anıta geldi.

“Bu ülkede gözaltına alınmak o kadar kolay ki! Şu
önlüğü giydiğimizde gözaltına alınıyoruz. Katledilen
kadınlar, çocuklar için adalet istiyoruz, gözaltına alını-
yoruz!”

“Yeşilçam filmlerinde kötü fabrikatör babalar ‘söyle

kızımın peşini bırakmak için kaç para istiyorsun’ derler
ya; polisinki de o hesap ‘söyle direnişi bırakmak için
kaç para ceza kesmemiz lâzım’ diyorlar. Dünya üzerinde
öyle bir miktar yok. Direnişi bırakmayacağız.”

“10 Ekim’de insanlarımızı katlettiniz yetmedi, şimdi
de katlettiğiniz insanlara terörist mi diyorsunuz? O
diliniz kökünden kopsun! 10 Ekim’i IŞİD değil siz yaptınız
siz! Asla unutturmayacağız!”

“Mücadelemiz haksızlığa uğrayıp adalet isteyen herkes
içindir. AKP iktidarı adaletsizlik üretiyor ve bu adaletsizliği
gizlemek için de baskı, şiddet, tutuklama, para cezası
her yola başvuruyor”

“Ekmeğimizi çalan, alın terimizi gasp eden AKP’yi
zulüm ve zorbalığıyla, talan düzeniyle 2020’de tarihin
çöplüğüne göndereceğiz.”

İşimizi Direnerek 
İstemeye Devam Edeceğiz!

KHK ile işine son verilen öğretmen Nursel Tanrıverdi
30 Aralık’ta Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda direnişinin
145’inci haftasını selamladı. Direnişi sırasında gözaltına
alınan öğretmen Tanrıverdi işlemlerin ardından serbest
bırakıldı. 

İhraç sağlık emekçisi Mahmut Konuk’un 30 Aralık’ta
Ankara’da direnişi sırasında polisler tarafından eyleme
saldırı yapıldı. Konuk ve desteğe gelen Mehmet Dersulu
ile Cemal Yıldırım gözaltına alındı, işlemlerin ardından
serbest bırakıldılar.

Direnişler Meclisi Bileşenleri 31 Aralık 2019 tarihli
bir açıklama yayınlayarak geçtiğimiz üç yıl boyunca
neler yaptıklarını kısaca anlatarak “Yeni yılınız yeni bir
ülkenin habercisi olsun. Kadınlarımız, çocuklarımız,
emekçilerimiz, emeklilerimiz için iyi dövüştük, iyi dövü-
şelim. Yeni yılda Direnişler Meclisi’nde buluşalım,
kucaklaşalım.” dediler.

Kamu Emekçileri Cephesi 28 Aralık’ta Ankara Eğitim-
Sen Genel Merkez önünde, Eğitim-Sen genel yönetim
kurulunun AKP’den öğrendiği yöntemlerle Hatay Şube
Yönetimi’ne kayyum atamasına karşı basın açıklaması
düzenledi. 

Asıl Terörist 
Avukatlara Saldıran AKP’dir!

20 Aralık 2019 tarihinde sokakta gözaltına alınıp
tutulanan halkın avukatı Oya ASLAN için Halkın
Hukuk Bürosu bir açıklama yaptı. 25 Aralık’ta yapılan
açıklamada renkli listelere tepki gösterilerek listelerin
kaldırılması, avukatların serbest bırakılması istendi.

Konuyla ilgili Suriye Halk Cephesi de 28 Aralık
tarihli bir açıklama yayınladı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde Adalet Nöbeti
tutan Halkın Hukuk Bürosu avukatları 26 Aralık’ta
nöbetin birinci yılını adliye önünde kutladı.
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AlmAnyA
Almanya Grup Yorum

Gönüllülerinden 18 Günlük Uzun
Yürüyüş Değerlendirmesi: 18
günlük uzun yürüyüş gerçekleştirdi-
ler. Bu yürüyüşü, ölüm orucunda
olan Mustafa Koçak, süresiz açlık
grevindeki Grup Yorum üyeleri ve
tutsak Halkın Avukatları için yaptı-
lar. Almanya Grup Yorum
Gönüllülerinden Dilber Şahin 18
Günlük destek açlık grevi yaptı.

Berlin’de Mustafa Koçak Ve
Grup Yorum İçin Destek Açlık
Grevi: Her hafta 3 gün düzenli ola-
rak Mustafa Koçak ve Grup
Yorum’a destek amaçlı  Açlık Grevi
devam ediyor. 

Berlin Halk Cephesi Rosa
Luxemburg Yürüyüşüne Çağrı:
15-16 Ocak 1919 Alman Faşizmi
Tarafından Katledilen İki
Devrimciyi Anma Yürüyüşe Çağrı,
Yürüyüş 12 Ocak  U-Bahnof
Frankfurtertor Başlayacak. 

Köln’de 19-22 Aralık
Hapishaneler Katliamı ve 24
Aralık MARAŞ Katliamı ve 28
Aralık ROBOSKİ Katliamı
Anması Yapıldı:

Duisburg’da Mustafa Koçak
Ve Grup Yorum Yazılamaları İle
Binlerce Kişiye Ulaştık: Grup
Yorum ve Mustafa Koçak’ın ölüm
orucu ve adalet talebimizi 8 yerde
duvarlara işledik.

Monchengladbach’da Mustafa
Koçak Pullamaları: “Adil
Yargılanma Hakkı İçin Ölüm
Orucunda Olan Mustafa Koçak’ın
Talepleri Kabul Edilsin” yazılı pul-
lamalar yapıldı.

AvrupA dev-genç
kış kAmpı günlükleri

22 Aralık ve 2 Ocak tarihleri ara-
sında gerçekleştirdiler. Düzenin yoz
kültürüne ve bireyciliğine karşı,
alternatif olarak kolektif bir yaşa-
mın mümkün olduğu vurgulandı.  

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı
Günlüğü-3. Günü: Kampın 3.
gününde Avrupa’daki irkçılığa karşı
nasıl mücadele edilebileceğine  dair
çözümler sunuldu. Yaşanan olaylar
paylaşıldı. 

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı
Günlüğü-4. Gün: 25 Aralık’ta üre-
tim saatinde tutsaklara mektup yaz-
dılar.  Grup Yorum’a yapılan baskı-
lar anlatıldı ve Grup Yorum dinletisi
yapıldı. 

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı
Günlüğü-5. Gün: Almanya´da ki
HFG´de tedavi gören bir abimiz
bugün ki eğitim konumuzda bizlere
uyuşturucu bağımlılığını,
Avrupa´da ki gençlerin nasıl yozlaş-
tırıldığını ve çevremize bu sebepten
kaynaklı verebileceğimiz zararları
anlattı.

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı-
6. Gün:

Dev-Genç’liler 6. gününde 19-
22-Aralık hapishane katliamlarını
anlattı. 

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı
Günlüğü-7. Gün: Dev-Genç’liler
kamp’ın 7. gününde vatan ve halk
sevgisi  konusunu üzerine sohbetler
yaptı. 

Avrupa Dev-Genç Kış Kampı
Günlüğü-9. Gün: Kampın 9.
gününde, demokratik aile ve düzen
ailesi arasında ki farklar ve demo-
kratik ailenin ne olduğu konu edildi.

HollAndA
Adalet İstemeye Devam

Ediyor!

Her hafta “Mustafa Koçak ve
Grup Yorum İçin Adalet İstiyoruz”
eylemi yapılıyor. 

isviçre
Zürih’te Mustafa Koçak Ve

Grup Yorum İçin Masa: 21
Aralık’ta kurulan masada el ilanları
dağıtıldı ve Mustafa Koçak ve Grup
Yorum’un haklı talepleri anlatıldı. 

londrA
Londra’da 19-22 Aralık

Şehitleri Anması Yapıldı: Pir

Sultan Kültür Merkezinde iki gün-
lük program yapıldı. 21 Aralık günü
F Tipi Filmi izlendi. 22 Aralık Günü
19-22 Aralık hapishanelerde
“Hayata Dönüş Operasyonu” adı
altında yapılan katliamın İMF poli-
tikaları için yapıldığı anlatıldı. Betül
ve Bergün Varan’ın annesi ise Grup
Yorum’a yapılan baskıları anlattı. 

FrAnsA
Paris Direnişi 40. Haftasında:

28 Aralık 2019 Cumartesi 40.
Haftasında Grup Yorum Direniş
Evi’yle görşüldü ve çalınan hakların
geri alma mücadelesi, zalimin zul-
müne karşı asırlardır devam ediyor.
Gasp edilen haklarımızı geri almak
ve adaletsizlikleri dile getirmek için
direniş silahımızı kullanıyoruz
dendi. 

yunAnistAn
28 Aralık tarihinde Atina’da,

Mustafa Koçak ve Grup Yorum için
şablon çalışmaları yaptılar.

Yunanistan’da Halk
Cepheliler Yeni Yılı Coşkuyla
Karşıladı: Yunanistan’da Halk
Cepheliler bir direniş ve zafer yılı-
nın daha geride bırakılmasını ve
2020 yılının Anadolu İhtilaline bir
adım daha yaklaşılacağı bir yıl
olması dileğiyle bir kutlama düzen-
ledi.

AvusturyA
Avusturya’dan Direnişçilere

Ve Halkın Avukatlarına Yeni Yıl
Kartlar: Türkiye’de süresiz açlık
grevinde olan Grup Yorum üyeleri-
ne, ölüm orucu direnişçisi Mustafa
Koçak’a ve Halkın Avukatlarına,
ayrıca da Almanya’da devrimci tut-
saklara kart ve mektup yazıldı.

Avusturya Ternitz Alevi
Derneğinde Halk Kahvaltısı Ve
Söyleşisi: 29 Aralık Pazar günü
yapılan söyleşide Mustafa Koçak ve
Grup Yorum’un direnişi anlatıldı. 

Suriye Halk Cephesi
Açıklama:  Halkın Avukatlığı
Hedef Gösterilemez.



13 Ocak-19 Ocak

BİZE ÖLÜM YOK!

“Ya barbarlık, ya sosyalizm!”

Rosa Luxenburg

Birtan ALTINBAŞ: 1967 Tekirdağ'da
doğdu. 9 Ocak’ta Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü’nün çıkışında gözaltına
alındı. Ağır işkencelere maruz kaldı. 16 Ocak
1991’de işkencelerden çıkarılıp Gülhane
Askeri Tıp Akademisi’ne götürüldü. Orada
yaşamını yitirdi.Birtan mücadeleye 1987
sonundan itibaren aktif biçimde Dev-Genç

saflarında katıldı. Örgütlü mücadele onu hızla geliştirirken,
düzenin olumsuzluklarından arınıp daha önceden kazandı-
ğı olumlu özelliklerine yenilerini ekledi. Dev-Genç'in militan
mücadelesinin içinde önlerdeydi.Kuşkusuz onun hakkında
daha çok şey söyleyebiliriz, ama bir özelliği vardı ki, Birtan'ı
ölümüne dek bırakmadı. İşkencedeki başeğmez tavrı ve
işkencecileri çileden çıkaran direnişçiliği. Şimdi bir onur abi-
desi olarak yaşıyor kavgada. Sönmez bir meşale olarak
yolunu aydınlatıyor dövüşenlerin. 

Birtan Altunbaş

Rosa LUXENBURG, Karl
LİEBNECHT: Alman devriminin
kararlı, cüretli, iki önderiydi
Rosa ve Karl. Polonyalı olan
Rosa, daha 15 yaşında müca-
deleye katıldı. Alman Sosyalist
Demokrat Partisi (SPD) içinde
devrim ve sosyalizm için dövüş-

tüler. SPD revizyonistleştikçe, onlar Marksizm’in bayrağını
yükselttiler. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı başladı-
ğında Sosyalist Demokrat Parti’nin birçok önderi burjuva-
ziyle aynı safta yer alırken, buna karşı çıkan sadece iki kişi
vardı: Rosa ve Karl 1916’da Rosa Lüxemburg, Karl
Liebknecht, Franz Mehring ve Clara Zetkin’in önderliğinde
bir grup, Spartaküs Birliği’ni oluşturdular. Spartaküs Birliği,
1918 sonunda ayaklanmaya önderlik ederek, sosyalist
devrimi gerçekleştirmeye çalıştı. 15 Ocak 1919’da SPD’li
İçişleri Bakanı’nın emrindeki polisler Rosa ve Karl’ı bir
otelde tutuklayarak orada kurşuna dizdiler.

Karl Liebnecht Rosa Luxenburg

Bahri MUTLU, Cemal
KARAPINAR İstanbul’da İşçi
sınıfının mücadelesi içinde
yeralan Bahri ve Cemal Basın-
İş grevinde 19 Ocak 1980 günü
grev nöbetini bitirdikten sonra
kurulan bir pusuda faşistler
tarafından katledildiler. Bahri

1960, Cemal 1961 doğumluydu.

Cemal Karapınar Bahri Mutlu

Ercan ÖZÇEKEN: 18 Ocak 1996’da İzmir
Buca’da kuşatıldığı evde teslim olmama gele-
neğimize yeni bir halka ekleyerek şehit düştü.
Aslen Kars’lıdır. Küçük yaşta ailesiyle
Kars’tan gelerek İzmir Küçükçiğli’ye yerleş-
miştir. Kürt milliyetindendir. Küçükçiğli’de
örgütlü faaliyetlerimiz içinde yeralmıştır. Daha
sonra silahlı bir ekipte görevlendirilmiştir. 

Ercan Özçeken 

Ercan yoldaş lokanta gibi küçük bir işyerinde çalışı-
yordu. O zamanlar Hakan olarak tanıyordum. Onun
devrimci olduğunu bilmiyordum. Her gittiğimizde mut-
laka önümüze en iyi yemekleri koyar, tok olduğumuz-
da da mutlaka birşeyler içmek için ısrar ederdi.
Genelde çay tiryakisi olduğumuz için çay boşunu alır
hemen yenisini getirirdi. Biz her ne kadar "getirme
artık" desekte o yine getirirdi. Bunun yanında çok
sıcak davranıyordu. Biz "niye böyle davranıyor, her
herhalde devrimcilere çok büyük bir saygısı var" diye
tahmin ediyorduk. Daha sonra öğrendim Kurtuluş'da
çalıştığımı biliyormuş. Bizse onunu durumunu bilmi-
yorduk. Fakat bu sıcak davranması sadece bize değil

tüm halka karşı aynıydı.

Birgün yine yol polisler tarafından kesilmişti ve

bizde o bölgedeydik. Hemen oradan kalkan şehir içi

minibüsüne atlayarak gidip tekrar geri döndü. Yolun

açık olduğunu bize iletti. Bu arada kendisi aranıyor-

muş. Burada gördüğüm yoldaşlarını kendinden daha

çok seviyor ve kendini tehlikeye atarak yoldaşlarına

bir haber verebilmek için ve yoldaşlarının başına bir-

şey gelmesin diye ne kadar çaba sarfettiğiydi. Çünkü

Ercan yoldaş, yoldaşlık ilişkisini bir çıkar temeline

dayandırmıyor. Yoldaşlarını korumak ve onlara zarar

vermemek için kendi hayatını tehlikeye atabilen bir

insan tabii ki ölümü de öyle sıcak karşılar. Böyle bir

insan tabii ki kuşatıldığı üste düşmana teslim olmaz.

O geleneklerimize gelenek katarak şehit düştü.

Yoldaşları gibi ölümü gülerek kucakladı. Ercan yol-

daştan öğrenecek çok şeyimiz var.

Karanfillerimiz Öğretiyor

Bir Yoldaşı 
Ercan Özçeken’iAnlatıyor;
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